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APreseNtAçãO
Como a cada ano, realizamos o evento que já se tornou um 

marco no calendário acadêmico do décimo-primeiro andar de 
nossa Universidade: o Seminário de Literaturas Francófonas da 
UERJ. No ano de 2019, o IV SELIFRAN nos proporcionou quatro dias 
intensos e animados de exposição de pesquisas envolvendo – direta 
ou indiretamente – o estudo de literaturas de língua francesa. 
Trata-se, inicialmente, de uma cooperação lógica entre o Setor de 
Francês e a APFERJ, numa interação evidentemente benéfica para a 
nossa área. Essa parceria é comentada na Nota do Presidente dessa 
Associação, nosso colega do Setor de Francês Pedro Armando de 
Almeida Magalhães, coorganizador do evento.

Trata-se, igualmente, de uma parceria entre os Institutos 
de Letras e de Artes da UERJ, vizinhos de andar mas raramente 
colaboradores em empreitadas acadêmicas – embora ambos 
integrem o Centro de Educação e Humanidades. Nesse sentido, 
nosso principal interlocutor, e coorganizador de nosso evento, é o 
Diretor do Instituto de Artes, Alexandre Sá – que comentará, em 
sua Nota, nossa cooperação.

Também como a cada ano, damos sequência à publicação 
anual da série Literaturas Francófonas: debates interdisciplinares e 
comparatistas. Esse quarto livro reúne os textos finais apresentados 
e discutidos durante o Seminário, por pesquisadores das mais 
diversas instituições brasileiras. Nesta edição do evento, pudemos 
ampliar ainda mais o nosso universo geográfico: além de diferentes 
Institutos da própria UERJ, como o CAp-UERJ, tivemos contribuições 
de pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa de nosso 
estado: CPII, UFRJ, UNIRIO, e UFF; e de outros estados do país, 
como: UFJF, UFMG, USP, UNICAMP, UnB, UEG, UEL, e UFPR.

O evento, de cunho extensionista, ligado à Sub-Reitoria 
de Extensão e Cultura (SR-3) da UERJ, ampliou o seu território 
também de outras formas: não apenas a pesquisa acadêmica 
relativa a literaturas de língua francesa foi contemplada. 
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Buscamos, complementarmente, a cooperação de novos parceiros: 
primeiramente, propusemos aos estudantes da graduação em Letras 
um espaço para leituras dramáticas. Eles optaram por apresentar 
poemas contemporâneos franceses, e realizaram uma encenação 
sob a direção do estudante Marcelo Pires, que tem experiência 
em teatro, e sob a orientação da Professora Stela Maria Sardinha 
Chagas de Moraes (do Setor de Francês da UERJ). Esperamos, 
doravante, poder criar um espaço fixo para essa atividade em nosso 
evento. Outro novo parceiro, com o qual também gostaríamos 
de poder contar anualmente, é o Coral da UERJ, sob a batuta do 
maestro Mario Assef. O coral tem um repertório que inclui músicas 
medievais francesas, que encantaram o público presente.

Diante de um quadro geral cada vez menos propício à 
investigação acadêmica na área de Letras, decidimos ampliar 
nosso universo, ainda de outra forma: no sentido de incluir entre 
os participantes de praxe (ou seja, o conjunto de professores 
doutores, pesquisadores formados), também os estudantes de 
pós-graduação (mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos), em 
mesas temáticas, com vistas a estimular e dinamizar o diálogo e o 
convívio entre os diferentes estágios da pesquisa formal.

Buscamos, também, realizar mesas-redondas que tratam de 
questões complementares às mesas temáticas, por exemplo, sobre 
“o ensino da literatura hoje”, a “psicanálise e a literatura”, o “ensino 
da arte e a relação entre a França e o Brasil”, e “experiências de 
Clubes de Leitura e espaços virtuais, e a leitura compartilhada 
da Recherche no Brasil”. Todas essas discussões trouxeram novas 
dimensões ao estudo acadêmico, e uma formidável gama de 
interfaces e pontos de contato entre diferentes áreas de interesse.

Nesse sentido, fomos honrados com a presença da Diretora 
do Escritório CNRS América do Sul, Olga Anokhina, que realizou 
a palestra de encerramento do evento assim como nos falou do 
próprio Centre National de la Recherche Scientifique, instituição 
de pesquisa francesa com vistas à cooperação internacional. Esse 
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organismo acadêmico pluridisciplinar tem por objetivo primordial 
fazer avançar o conhecimento e ser útil à sociedade – e nossa 
atividade extensionista opera em perfeita sintonia com essa 
instituição (também ela, pública).

Assim, os participantes do IV Seminário de Literaturas 
Francófonas da UERJ expuseram suas reflexões visando afinar as 
conversas e discussões entre os palestrantes. Pudemos abordar 
as literaturas de língua francesa de maneira interdisciplinar e/
ou comparatista, sob as mais diversas perspectivas, incluindo o 
ensino da literatura, a recepção e a circulação de obras, a história, 
a tradução, as relações França-Brasil, as artes, a história da arte, 
a historiografia da literatura, questionamentos de ordem filosófica 
e/ou estética, e variadas vertentes e correntes que compõem e 
caracterizam os estudos da francofonia-Francofonia. Nosso intuito, 
nesse projeto cooperativo, interdisciplinar e comparatista, continua 
sendo, e cada vez mais, 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 ora propostos ao leitor seguem em ordem alfabética 
de autor, desestruturando a organização temática inicial, o que 
permite uma melhor apreciação da heterogeneidade dos interesses 
e perspectivas. Foi facultada a escrita em língua francesa, que é 
sempre um desafio interessante para os estudantes. Em seguida, 
na rubrica “Relatos de pesquisas e seus processos”, são expostas e 
detalhadas pesquisas atualmente em andamento, e que envolvem 
estudantes da graduação (PIBIC), revelando a complementaridade 
entre esses trabalhos e a pesquisa original do professor pesquisador 
orientador, em interessantes diálogos (explícitos ou implícitos) 
entre os membros da equipe.

O registro de nosso trabalho sequencial pode ser acompanhado 
em nossos ebooks publicados pela editora Dialogarts, importante 
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apoio dentro de nossa própria Universidade: Literaturas Francófonas: 
o século XX em debate (Dialogarts: Rio de Janeiro, 2017, 234p)1, 
Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas 
(Dialogarts: Rio de Janeiro, 2018, 490p),2 e Literaturas Francófonas 
III: debates interdisciplinares e comparatistas (Dialogarts: Rio de 
Janeiro, 2019, 469p).3

Agradeço, em nome do Setor de Francês da UERJ, a todos os 
que contribuíram para a realização de mais essa edição.

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

coordenadora do evento

In memoriam

Esperamos poder fazer, nessa iniciativa reiterada de acolher, 
com máxima latitude, propostas vocacionadas ao estudo das 
literaturas de língua francesa, uma homenagem à querida colega Ana 
Cristina dos Santos, do Setor de Espanhol da UERJ, falecida pouco 
antes do evento, e que nos deixa um belo exemplo de generosidade 
profissional, comportamento ético e seriedade acadêmica, 
associados a um constante sorriso e a uma infalível disponibilidade 
à troca, ao acolhimento, ao ensino e ao ensinamento.

1  Cf. http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_
Franc%C3%B3fonas_ff_alt.pdf.
2  Cf. http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_
Franc%C3%B3fonasII_ff.pdf.pdf.
3  Cf. http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_
Francofonas_III_ff_alti.pdf.
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NOtA dO DIRETOR DO INSTITUTO DE ARTES DA UERJ
Alexandre sá

diretor do Instituto de Artes da UerJ
coorganizador do evento

Em uma época em que números, planilhas e infinitos 
quantitativos têm marcado de maneira obtusa, a qualidade 
acadêmica das pesquisas, apostar na profundidade da 
investigação, fomentando o debate de maneira lúcida, culta 
e repleta de variantes, derivações e linhas de força, é sempre 
uma luta necessária, urgente e nada simples. Por certo, não é 
possível acreditar que os levantamentos numéricos não tenham a 
devida importância, mas é imprescindível que lembremos a todo 
instante que a formação humana, se considerada em sua devida 
responsabilidade, é complexa, imbricada, repleta de meandros e 
recheada de especificidades. Nesse sentido, um evento como este 
é, decididamente um exemplo de como ainda é possível aliarmos 
quantidade e qualidade científicas.

A cada ano que passa, o Seminário de Literaturas Francófonas 
da UERJ vem reafirmando sua importância como um espaço de 
diálogo, entrecruzamento de referências e participação coletiva 
diante de assuntos os mais relevantes para aquilo que pode ser 
compreendido como nossa formação histórico-intelectual: a 
literatura e cultura francesas. Importante ressaltar que não se 
trata de uma defesa enclausurada e melancólica de uma lógica 
ultrapassada da estrutura intelectual que erigiu às elites brasileiras. 
Mas de atualizar a potência viva de um universo semântico e 
entrópico que nos estabelece como cidadãos, vizinhos e irmãos 
no desejo de reinvenção e respeito à alguma tradição que ainda 
sobrevive em tempos caóticos.

Para nós, do Instituto de Artes, é uma honra podermos 
participar da organização deste evento capitaneado pelo Instituto 
de Letras, decididamente um dos institutos mais importantes da 
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Universidade do Estado do Rio de Janeiro e que vem desenvolvendo 
ao longo de muito tempo, um conjunto infinito de atividades de 
inquestionável qualidade, voltadas inclusive, para a Extensão. Por 
certo, não é possível deixar de agradecer a APFERJ pelo apoio, 
generosidade e paciência na organização de um evento deste porte. 
E obviamente, a Profa. Luciana Persice Nogueira-Pretti pelo desejo, 
força absoluta, aposta indubitável e coordenação exata de uma 
ação que certamente, crescerá ainda mais nos próximos anos. Além 
do agradecimento, resta-nos reafirmar nossa felicidade e contínua 
prontidão para a cooperação mútua.



15

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

NOtA dO PresIdeNte dA APFerJ
Pedro Armando de Almeida Magalhães

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

coorganizador do evento

É com muito prazer que nós da APFERJ renovamos mais 
uma vez o nosso apoio à organização do SELIFRAN-Seminário de 
Literaturas Francófonas da UERJ. Já em sua quarta edição, constata-
se que o evento tem, aos poucos, atraído um número cada vez 
maior de pesquisadores, de diversas partes do país, de instituições 
renomadas. A seriedade do seminário e sua especificidade 
interdisciplinar são características louváveis em um momento tão 
delicado na história de nosso país.

Gostaríamos de agradecer primeiramente à Coordenadora do 
IV SELIFRAN, a Professora e querida colega Luciana Persice. Seu 
empenho e atenção minuciosa na composição do programa são 
dignos de nota. E também ao Diretor do Instituto de Artes da UERJ, 
o Professor Alexandre Sá, que promove um alargamento dos debates. 
Ademais, é preciso salientar que a APFERJ contou, no ano de 2019, 
com uma subvenção outorgada pelo governo francês. Graças a esta 
subvenção tivemos tranquilidade na organização de vários eventos 
para promover a língua francesa e culturas francófonas, sempre 
procurando privilegiar a formação continuada de professores e de 
futuros professores de francês. Agradecemos portanto à Adida de 
Cooperação Linguística do Consulado Geral da França no Rio de 
Janeiro, Adriana Davanture, pela interlocução.

A UERJ continua demonstrando sua resiliência e protagonismo 
em políticas de ensino superior no Brasil. Apesar das tentativas 
reiteradas por parte do governo federal em relegar o ensino/
aprendizagem de línguas/culturas ao segundo plano, desprezando 
o viés plurilíngue e a diversidade, eventos como o SELIFRAN 
são ocasiões de afirmação de resistência, de reflexão sobre a 
problemática intercultural, de afirmação do debate interdisciplinar 
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tão necessário no mundo contemporâneo. Um país se empobrece 
ao desprezar a diversidade cultural, ao negligenciar os anseios 
e necessidades das comunidades escolares, ao desvalorizar o 
ensino público de qualidade, ao enfraquecer os professores e 
pesquisadores questionadores. É estratégico investir em ensino de 
qualidade, em desenvolvimento cultural. O SELIFRAN é um espaço 
privilegiado para trocas culturais de elevada reflexão crítica.
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Le BrÉsIL, terre d’AVeNIr
BALZAc e sUA QUAse AVeNtUrA eM terrAs 
tUPINIQUINs

carlos eduardo do Prado (cAp-UerJ)

La vie décroit en raison directe de la 
puissance des désirs.

Honoré de Balzac

Uma das primeiras coisas que identifiquei ao estudar Balzac 
e Stefan Zweig foi o fato de os dois terem vivido de forma tão 
diferente. Porém, se analisarmos mais de perto, os dois foram 
impulsionados pelos mesmos desejos. Em ambos os casos, eles 
passaram a vida a procurar algo que pudesse preencher os vazios 
deixados pela trajetória pessoal de cada um. 

Se esses vazios estão presentes na vida de todos nós, o que 
vai nos diferenciar é a forma como encaramos a vida real diante 
destas faltas, e quais são os artifícios que usaremos consciente ou 
inconscientemente para satisfazer nossas vontades.

Mola propulsora da roda da vida dos autores, o desejo de irem 
além daquilo que estavam fadados a serem, levará indivíduos como 
Balzac e Stefan Zweig a buscarem o objeto perdido que cada uma 
elegeu como prêmio para o coroamento da sua glória. Balzac queria 
amor, dinheiro e notoriedade. Zweig almejava uma vida tranquila, 
um mundo pacífico e a coroação de sua carreira com a sua obra 
máxima: seu “grand Balzac”.

Desde que surgiu no mundo, Balzac sofreu com a indiferença 
materna. Logo após o seu nascimento, em 20 de maio de 1799 na 
cidade de Tours, Honoré de Balzac, o filho de uma família burguesa, 
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ainda sem a partícula nobiliária, passará poucos dias na casa dos 
pais, sendo, em seguida, entregue a uma família que vai amamentá-
lo até que ele possa ser enviado ao Collège des Oratoriens de 
Vendôme, o que ocorrerá no dia 22 de junho de 1807.

Durante os quase oito anos que passou no colégio interno, o 
pequeno Honoré raramente viu os familiares, recebendo a visita 
da sua mãe poucas vezes durante esse período. Extremamente fria 
com o menino, Laure Sallambier, ou senhora Balzac, aproveitava 
essas visitas para reforçar ainda mais sua indiferença com o filho.

Em 1814, a família Balzac muda-se de Tours para Paris e, dois 
anos após essa mudança de cidade, Balzac inscreve-se na faculdade 
de Direito. 

Como bom filho de burgueses, Balzac vai trabalhar como 
ajudante de um tabelião em Paris; assim, segundo sua mãe, poderia 
pensar em ter um futuro digno. Essa aventura no mundo das leis 
e dos papéis durou apenas dois anos, pois, intimamente, Balzac 
sonhava ser escritor. Mas como ser escritor em uma família que 
pensa apenas em sua posição social?

Ao comunicar aos familiares que largaria o trabalho no tabelião 
e abandonaria a faculdade de Direito para ser escritor, Balzac foi 
inicialmente ridicularizado pela mãe, que não via com bons olhos 
a carreira escolhida pelo filho. Como podia, ela, Laure Sallambier, 
Madame Balzac ter um filho artista e, ainda por cima, escritor? Uma 
vergonha para todos!

Após o primeiro momento de fúria, a família concorda em 
ajudar o jovem a tentar a carreira nas letras. Mas para isso, ele 
deveria viver com um valor ínfimo, pois a família não investiria 
muito nesse projeto do filho. Evidentemente que a pouca ajuda era 
intencional, pois, desta forma, o jovem se desencorajaria e voltaria 
para o rumo “normal” da vida escolhida pela sua mãe.

Em seus primeiros anos de vida na rua Lesdiguières, o jovem 
Balzac viveu durante dois anos em um pequeno apartamento de 
sótão, sem calefação, com o telhado em condições deploráveis, 
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sempre sonhando com o sucesso, com a vida na alta sociedade 
parisiense e o luxo e o conforto que ele não tinha. 

A senhora Balzac será uma figura ambígua durante toda a vida 
do filho. Progenitora e, ao mesmo tempo, censora, permanecerá 
como a sombra que perseguirá o autor em todos os momentos. 
Desta forma, psicologicamente falando, a repulsa de Balzac 
em relação à sua mãe fará com que ele procure nos braços das 
mulheres alguém que possa ser mais do que sua amante, que possa 
preencher esse vazio materno criado pela indiferente senhora 
Balzac. E, desta forma, surgirá em sua vida a fiel Laure de Berny, 
que, por coincidência ou não, possui o mesmo nome que sua mãe.

Além de ser sua amante durante décadas, a senhora de 
Berny permanecerá ao lado de Balzac como sua fiel apoiadora e 
incentivadora. Ela o encorajará a escrever, mostrando-lhe que ele 
possui talento, e que um dia será reconhecido por toda a França.

No campo amoroso, o filho Balzac procura nas mulheres aquilo 
que sua mãe nunca pode lhe dar, ou seja, o amor materno. Já a sua 
relação com o dinheiro será igualmente complexa.

Se, inicialmente, o jovem sonhador e ambicioso Balzac, que 
vivia no sótão úmido localizado na rua Lesdiguières, desenhava nas 
paredes desbotadas os quadros dos pintores famosos e as estátuas 
que um dia ele possuiria, o adulto Balzac, já escritor de sucesso, 
encontrará, na compulsão consumista, uma válvula de escape, na 
tentativa de amenizar a dor da sua existência.

Com isso, mesmo que seus ganhos mensais fossem o suficiente 
para viver uma vida tranquila, Honoré de Balzac gastaria duas, três, 
quatro vezes mais. Dentre seus itens favoritos, estavam roupas 
caras, boa comida, quadros e estátuas de pintores e escultores 
famosos. Inocente, é facilmente enganado por alguns vendedores 
sem escrúpulos. 

Para tentar se recuperar de todo esse desperdício de dinheiro, 
Balzac passava horas escrevendo, com o objetivo de tentar pagar ou 
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reduzir as suas dívidas. Muitas vezes, ele recorria à ajuda da senhora 
de Berny, e até algumas vezes da sua mãe, o que de certa forma 
desgastava ainda mais a relação nada sadia que existia entre os dois.

Outro objeto de desejo e obsessão de Balzac era a figura de 
Napoleão I, considerado o monarca iluminado pela maioria dos 
seus súditos. O escritor tinha a figura do militar e exímio líder, como 
exemplo a ser seguido. Diante desse fato, acredito ser interessante 
mencionar brevemente um dos conceitos de Freud sobre a 
identificação, que diz:

A identificação é conhecida pela psicanálise 
como a mais remota expressão de um laço 
emocional com outra pessoa. Ela desempenha 
um papel na história primitiva do complexo de 
Édipo. Um menino mostrará interesse especial 
pelo pai; gostaria de crescer como ele, ser como 
ele e tomar seu lugar em tudo.1

Dessa forma, pode-se dizer que o processo de identificação é 
uma fase prevista no desenvolvimento e constituição do sujeito e é 
resultado de um processo ambíguo que pode tornar-se “expressão 
de ternura”, bem como o desejo de “afastamento de alguém”.

Em termos psicanalíticos, esse processo de identificação se 
perpetua em qualquer momento da vida; nesse sentido pode-se 
supor que a admiração de Balzac pela figura de Napoleão era tão 
forte que Balzac chegou a escrever em um papel a frase “Aquilo que 
ele conquistou com a espada, eu conquistarei com minha pena!”, e 
a colou no busto do general que existia em sua sala.

Quanto a Stefan Zweig, nascido em 28 de novembro de 1888, 
ele recebeu durante toda a infância o amor dos pais, teve uma vida 
confortável, proporcionada pela riqueza da sua família, influentes 
industriais. Teve uma educação exemplar. Falava várias línguas e 
conhecia a cultura de diversos países.

1  Sobre o processo de identificação, ver mais em FREUD, S. (2006). Além do princípio 
de prazer, Psicologia de Grupo e outros trabalhos. ESB, vol.XVIII. Rio de Janeiro: 
Imago Editora, p.115.



21

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

Ainda jovem, recebeu todo apoio dos pais para seguir a 
carreira de escritor, que, aliado ao fato de não se preocupar com 
ganhar dinheiro para sobreviver, foram fundamentais para o 
desenvolvimento e amadurecimento artístico do autor. Excelente 
aluno na universidade, ele logo se tornaria escritor/jornalista 
conhecido dentro do fechado circuito das Letras em Viena.

Sua identificação com Balzac inicia-se ainda jovem, quando vivia 
em uma Viena dourada, celebrada como grande centro cosmopolita 
da Europa, local para onde toda arte e cultura convergiam.

Em sua autobiografia intitulada Autobiografia: o mundo de 
ontem, Zweig diz que aquela Viena intelectualizada era o cenário 
onde ele e os amigos se encontravam nos cafés para discutirem 
sobre livros, quadros, músicas e filosofia.

Será nessa mesma época, depois de ter lido pela primeira vez 
Balzac, que o jovem escritor encontrará a seguinte frase, no romance 
Honorine, de 1843: “les gens célèbres étaient pour moi comme des 
dieux qui ne parlaient pas, ne marchaient pas, ne mangeaient pas 
comme les autres hommes”2 (ZWEIG, 2014, p.52).

Segundo ele, era exatamente assim que ele e seus amigos 
se sentiam, pois na rua cruzavam com o compositor e pianista 
Gustav Mahler; encontravam Johannes Brahms (1833-1897), um 
dos maiores músicos da época romântica, bem como Gerhart 
Hauptmann, escritor alemão premiado com o Nobel de Literatura 
de 1912 e o Goethe de 1932, no Burgtheater. Ele e seus amigos 
chegavam ao cúmulo de cortar o cabelo no mesmo cabelereiro 
dos atores mais famosos de Viena, Wolter et Sonnenthal, apenas 
para tentarem obter informações secretas sobre esses “deuses” 
do Burgtheater.

Em sua fase adulta, Zweig vai circular por todos esses espaços 
exclusivos de Viena e do mundo, lugares que foram admirados por 
ele durante a adolescência e que agora fazem parte do seu habitat. 

2  Tradução livre: As pessoas ilustres eram para mim como deuses que não falam, 
não caminham, nem comem como os outros homens.
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Como escritor, Zweig fazia parte desse mundo dourado, onde apenas 
os “deuses” frequentavam. Amigo de Paul Valéry, Zweig vai confessar 
ao poeta francês que ele havia lido e amado seus versos há trinta 
anos. Espantado com a afirmação, Valéry vai pedir que o amigo não o 
engane, pois seus poemas só foram publicados em 1916.

Zweig vai dizer ao poeta francês que havia encontrado os versos 
dele anos antes em uma revista, em Viena. Valéry responde a Zweig 
que “Os jovens descobrem seus poetas porque querem descobri-los”.

E Valéry tinha razão. O sucesso que Napoleão conquistou com 
a espada e Balzac com sua pena, Zweig acredita que alcançará ao 
coroar sua carreira com a criação do seu “grand Balzac”, o seu 
opus magnus.

Assim como Napoleão e Balzac influenciaram toda a sua geração, 
Zweig tentará realizar a mesma proeza; para ele, Balzac será a faísca 
que acenderá a vontade de superar seus limites como escritor, 
elevando-o ao limite máximo da notoriedade. Identificando-se 
com, e transformando o escritor francês em objeto3 máximo da sua 
carreira, Zweig vai tentar compreender e domar a complexidade 
daquele titã das letras.

Em relação à identificação com o personagem, FREITAS afirma4:

Como percebeu Freud, todo escritor está frente 
a seus escritos da mesma forma que o comum 
mortal perante seus pensamentos e ações. Cria 
seus textos sem ter conhecimento do percurso 
das forças que entram na sua criação e não 
nota a intencionalidade do desejo presente no 
ato da escritura, mesmo que, conscientemente, 
tente explicá-lo: frequentemente não é um bom 
intérprete de si mesmo e é o menos capacitado 
para informar sobre os fatos desencadeadores 

3  Objeto entendido na perspectiva psicanalítica. Sobre isso ver mais em Lacan 
(1995). “As três formas da falta de objeto” In O Seminário, livro IV- a relação de 
objeto, cap.II, p.24-39.
4  FREITAS, L. A. de. (2001). Freud e Machado de Assis: uma interseção entre 
psicanálise e literatura. Rio de Janeiro: Mauad, p.40.
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do seu processo literário. São os personagens 
de um drama psicológico, não o autor, como 
afirma Freud (1905-42) os que mais possibilitam 
ao leitor, ou espectador, a identificação com o 
herói. Esta identificação tanto maior será quanto 
mais ambígua for a situação, ou seja, quanto 
maior for o conflito. É nessa ambiguidade que o 
autor pode dar maior relevo à obra, através da 
retórica e da argumentação, provocando não só 
um efeito catártico, como uma acentuação do 
reprimido. (2014, p.62)

Contudo, vale salientar que Stefan Zweig fica capturado 
pelo monstro Balzac, projetado pela imagem idealizada do seu 
biografado, isto é, sua identificação com o autor evidenciará nele 
a sua finitude, ou sua incapacidade de vivenciar a complexidade de 
Balzac, aqui entendida por Freitas como “ambiguidade”, elemento 
este capaz de dar maior relevo à produção literária em geral.

O BRASIL NA HISTÓRIA DOS AUTORES

Balzac e sua quase aventura em terras tupiniquins.
Grande parte das imagens que circulavam na Europa, e que 

representavam a América portuguesa, foram imagem propagadas, 
principalmente, através dos relatos de viagens dos séculos XVI, 
XVII e XVIII. Pelo fato de ainda não sermos uma nação e não 
apresentarmos uma identidade formada, a produção e registro 
sobre o país em língua portuguesa, tanto em Portugal quanto aqui 
na colônia, foram pouco significativas para a efetiva construção 
das imagens que povoavam as cortes europeias e também para 
delinear o perfil dos habitantes das terras americanas de língua 
portuguesa. Em outras palavras, são as narrativas dos viajantes que 
aqui estiveram, escritas por homens de diferentes nacionalidades, 
a partir de observações muitas vezes um pouco apressadas, que 
foram criando um vocabulário sobre o Brasil e seus habitantes, a 
partir do olhar do outro, e não do olhar daquele que aqui vivia.
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Com uma difusão e aceitação quase universal no Velho 
Mundo, essas imagens e impressões pessoais foram tomando 
forma de um estatuto considerado verdadeiro, que permitiu que 
a Europa “descobrisse” o Brasil e que pontuasse os contornos 
desse novo país, causando um grande impacto na imagem que 
construímos de nós mesmo e da terra que chamamos de nossa a 
partir das primeiras décadas do século XIX, quando começamos a 
nos identificar como brasileiros.

Foi ao longo do período das grandes navegações que as 
narrativas de viagem ganharam evidência como gênero literário, 
no que tange a circulação de conteúdo sobre o Brasil, ou sobre a 
colônia portuguesa nas Américas, seus hábitos e costumes, bem 
como a propagação de descrições fantasiosas e muitas vezes pouco 
originais, visto que quase todos os relatos de viagens, desde o 
século XVI até o século XVIII, apresentavam uma certa monotonia 
com a repetição de temas, objetos e personagens. 

Será somente a partir do início do século XIX que os temas 
e as formas da narrativa de viagem começam a adquirir tons 
de descrição científica, criando, no lugar de uma narrativa 
quase fantástica de um mundo quase mágico, uma realidade 
dicotômica do Brasil, contrapondo a magnificência, exuberância 
e prodigalidade da natureza, aos modos e costumes poucos 
confiáveis dos seus habitantes.

Desde as primeiras palavras sobre o país na carta do escrivão 
português Pero Vaz de Caminha, o Brasil será a terra do já mítico 
“em se plantando tudo dá”, o verdadeiro paraíso terrestre. A esse 
fato podemos somar a amenidade do clima e o verde eterno da 
vegetação, bem como a fartura de frutas, a abundância de água 
doce, a exuberância e o colorido dos pássaros e a diversidade dos 
animais, que só aqui podiam ser encontrados. 

O contato entre o Novo e o Velho Mundo deu-se de forma 
calculada e premeditada. De um lado, homens “civilizados” com um 
único objetivo: a tomada da nova terra e suas riquezas; do outro 
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lado, os selvagens e sua inocência diante dos “deuses” que vieram 
de longe, trazendo em suas embarcações objetos “mágicos”.

Dentre os diversos objetos que “enfeitiçaram” os primeiros 
habitantes do Novo Mundo sabe-se que, entre as quinquilharias 
trazidas nas caravelas, encontravam-se tecidos coloridos, miçangas, 
ferramentas de uso comum e alguns espelhos. 

Acredito que os espelhos foram os artigos que mais 
despertaram o interesse do povo autóctone. Símbolo da verdade 
e do autoconhecimento, através deles, os indígenas acreditavam 
estar diante de algo mágico ligado a outro mundo. Pela primeira vez 
em sua história, eles podiam se contemplar através de um objeto.

Faço o resgate dessa imagem que ilustra muitos livros de 
história brasileira, pois acredito que essa cena quase banal em 
nosso imaginário representa perfeitamente a imagem da metáfora 
da construção da nossa identidade brasileira, ou seja, a ideia de que 
somos um país que se enxerga através dos olhos daqueles que vêm 
de fora, do estrangeiro.

Esta construção, iniciada com os primeiros navegantes que na 
terra brasilis aportaram, continuará com a chegada da família real 
portuguesa em 1808 no Brasil, com todo um aparato do mundo 
civilizado, com muitos membros da Corte.

Será através desses estrangeiros que aqui vieram viver, que 
os registros iconográficos fiéis à realidade brasileira vão chegar à 
Europa. O afluxo constante de desenhos, aquarelas e representações 
serão peças importantes para desvendar o misterioso paraíso abaixo 
da linha do Equador, mas que, ao mesmo tempo, vão corroborar 
com a imagem edênica do Brasil.

Em 1816, a conhecida Missão Artística Francesa chegou ao 
Rio de Janeiro com a tarefa de ajudar a construir uma autoimagem 
genuinamente brasileira ao país, e implantar as bases para estudos 
artísticos. Mais uma vez, o olhar do outro será fundamental para a 
construção da identidade nacional. Artistas franceses como Jean-
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Baptiste Debret, Nicolas-Antoine Taunay e Auguste Grandjean de 
Montigny serão os responsáveis por esse processo.

Com o casamento de D. Pedro I em 1817 com uma integrante 
da dinastia dos Habsburgo, a arquiduquesa Leopoldina, o Brasil 
receberá desta vez uma missão austríaca composta por artistas 
e cientistas como Thomas Ender, Johan Baptiste von Spix e Carl 
Friedrich Philipp von Martius que serão responsáveis por uma nova 
série de ricos registros iconográficos.

Além disso, entre 1824 e 1829, uma missão oficialmente 
russa, mas que contou com integrantes de diversas nacionalidades 
europeias, percorreu grande parte do interior brasileiro, deixando 
como legado seus registros sobre a natureza e a sociedade do país. 
Entre seus integrantes estavam: Johann Moritz Rugendas (pintor 
alemão), Antoine Hercule Florence (pintor naturalista francês, um 
dos pioneiros da fotografia no Brasil), Gerog Heirich von Langsdorff 
(médico alemão, naturalista e explorador, foi diplomata na Rússia).

A invenção da fotografia e sua popularização no século XIX 
também será importante para a divulgação da imagem do Brasil no 
continente europeu. Um grupo de fotógrafos, principalmente alemães 
e franceses, vão se estabelecer no país, e aqui criar seus estúdios.

Responsáveis pelo registro fotográfico da elite brasileira, pelas 
transformações urbanas que aconteciam nos grandes centros como 
Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, esses fotógrafos realizaram o 
registro da grande “ferida social” da época: a escravidão. Esses 
registros fotográficos foram enviados às exposições universais, 
e tiveram papel fundamental na propaganda do progresso e da 
potencialidade do vasto império brasileiro.

Se o século XIX é conhecido como o século dos viajantes no 
Brasil, o século XX será marcado pela ampliação dos motivos e 
sentidos das viagens. Com o advento das guerras e crises econômicas 
sucessivas no continente europeu, o Brasil passará do status de 
local de curiosidades e amplo laboratório científico para local de 
destino de emigrantes e exilados europeus. Dentre esse grupo de 
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emigrantes podemos destacar: o compositor francês Daius Milhaud, 
o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, o etnógrafo e fotógrafo 
também francês Pierre Verger, o filósofo tcheco Otto Maria Carpeaux, 
o poeta franco-suiço Blaise Cendrars e o escritor austríaco Stefan 
Zweig, bem como o professor e escritor húngaro, Paulo Rónai.

Todos eles participarão do processo contínuo de delineamento 
da nossa identidade brasileira, com grande repercussão para o 
contexto interno e internacional do país. Esses estrangeiros, além 
de trazerem para o Brasil em suas malas os sonhos de um recomeço, 
ou de uma vida mais tranquila, vão deixar de forma efetiva traços 
da sua identidade de origem no enorme quebra-cabeça que é a 
identidade nacional brasileira.

Diante desse panorama geral sobre a criação da imagem do 
Brasil, desde o seu descobrimento até o século XIX, retomarei a 
discussão dentro da perspectiva dos autores que fazem parte da 
construção dessa tese: Balzac no século XIX e Stefan Zweig no 
século XX. O Brasil estará presente tanto na vida pessoal, quanto na 
obra dos dois autores.

Se, inicialmente, eu sabia que, dentre os mais de dois mil 
personagens da galeria de Balzac, alguns deles planejaram a vinda 
ao Brasil com o intuito de enriquecer, o desejo do próprio Balzac em 
se aventurar em terras brasileiras era completamente desconhecido 
por mim.

Foi através da leitura da biografia que representa o estudo 
central dessa tese que descobri que o autor francês, em 
determinado momento da sua vida, desejou abandonar tudo na 
França e recomeçar a vida no Brasil:

En vain, en vain, en vain! Trop souvent Balzac 
a prononcé ce mot. Trop souvent il en a fait 
l’expérience dans sa vie. Il est maintenant âgé 
de quarante-deux ans, il a écrit cent volumes, 
fait surgir de son cerveau toujours en éveil deux 
mille figures et parmi elles, cinquante ou cent qui 
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son inoubliables. Il a créé un monde et le monde, 
lui, ne lui a rien donné en échange. Il est à 
quarante-deux ans plus pauvre qu’il n’était dans 
la rue Lesdiguières il y a vingt ans. Alors il avait 
mille illusions, elles se sont envolées aux quatre 
vents. Deux foi cent mille francs de dettes, 
voilà le profit de son travail. Il a fait la cour aux 
femmes, elles se sont refusées à lui; il a construit 
une maison, on a lui a hypothéquée et enlevée; 
il a fondé des journaux, ils sont allés à la ruine; 
il s’est essayé dans les affaires, elles n’ont pas 
réussi; il a été candidat à un poste parlementaire 
dans le gouvernement de son pays, il n’a pas été 
élu; il a été candidat à l’Académie, on l’a évincé. 
Tout ce qu’il a essayé a été vain ou semble vain. 
[…] Aura-t-il vraiment encore assez de forces 
pour achever son œuvre: La Comédie humaine? 
Pourra-t-il encore, un jour, comme les autres 
hommes, se reposer, voyager, vivre sans souci? 
Pour la première foi Balzac connaît des moments 
de découragement. Il songe sérieusement à 
quitter Paris, la France, l’Europe et à s’en aller au 
Brésil. Il y a là, paraît-t-il, un empereur Don Pedro 
qui le sauvera et lui offrira un foyer. Balzac fait 
venir des livres sur le Brésil, il rêve, il réfléchit. 
Car il sent que cela ne peut plus durer ainsi. Il 
faut qu’un miracle intervienne pour le sauver de 
l’inutile servage, il faut qu’il survienne tout d’un 
coup quelque chose qui le libère de sa galère, lui 
apporte la détente, après cet excès de tension 
qu’il ne peut plus supporter.

Va-t-il se produire, se produire encore à la 
dernière heure, ce miracle? Balzac lui-même, 
amateur d’illusions, ose à peine l’espérer.
(ZWEIG, 1950, p.385-386)5 

5 Inútil! Inútil! Inútil! Demasiadas vezes disse Balzac essa palavra a si, demasiadas 
vezes percebeu que era inútil. Está agora com quarenta e dois anos, escreveu cem 
volumes, criou com o seu cérebro, que não descansa, duas mil personagens das quais 
cinquenta ou cem são inesquecíveis. Edificou um mundo, e o mundo nada lhe deu 
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Logo após a leitura, acreditei que tal afirmação era mais um 
fato criado por Stefan Zweig, porém, ao estudar as cartas pessoais 
que fazem parte da coleção intitulada Lettres à Madame Hanska, 
encontro no dia 03 de julho de 1840, deparamo-nos com o registro 
de um Balzac desesperado, afundado em dívidas e completamente 
desiludido com a vida em Paris:

Je suis au bout de ma résignation. Je crois que je 
quitterai la France et que j’irai porter mes os au 
Brésil dans une entreprise folle et que je choisis 
à cause de sa folie. Je ne veux plus supporter 
l’existence que je mène. Assez de travaux 
innutiles. Je vais brûler toutes mes lettres, tous 
mes papiers, ne laisser que mes meubles, les 
Jardies, et je partirai après avoir confié les petites 
choses auxquelles je tiens, à l’amitié de ma sœur. 
Elle sera le dragon le plus fidèle de ces trésors. 
Je donnerai ma procuration à quelqu’un, je 
laisserai mes œuvres à exploiter et j’irai chercher 
la fortune qui me manque, ou je reviendrai 
riche, ou personne ne pourra savoir ce que je 
serai devenu. C’est un projet excessivement 

por isso. Com quarenta e dois anos está mais pobre do que era há vinte anos, quando 
morava na rua Lesdiguières. A essa época tinha ilusões, hoje elas já não existem 
mais. Duzentos mil francos de dívidas, isso é o que lhe resta de todo o seu trabalho. 
Cortejou mulheres e elas o rejeitaram; construiu uma casa, penhoraram-na e dele 
ela foi retirada; fundou revistas e elas faliram, tentou negócios e eles não deram 
certo, esforçou-se para conseguir um lugar no parlamento no governo do seu país 
e não o elegeram. Candidatou-se à Academia e foi rejeitado.Tudo que empreendeu 
foi inútil ou parece inútil. [...] Terá ele realmente ainda a necessária energia para 
concluir a sua obra, La Comédie Humaine? Poderá ainda um dia, como as outras 
pessoas, descansar, viajar e não ter preocupações? Pela primeira vez, tem momentos 
de desânimo. Pensa seriamente em deixar Paris, a França, a Europa e ir para o Brasil. 
Lá existe um imperador, D. Pedro, que o salvará e lhe oferecerá domicílio. Balzac 
manda buscar livros acerca do Brasil, cisma, reflexiona. Sente que assim não pode 
continuar, é preciso que aconteça um milagre para libertá-lo dessa servidão inútil, é 
preciso que de repente aconteça algo que o livre desse contratempo, algo que lhe 
dê repouso necessário após esse excesso de esforço, essa tensão que ele não pode 
mais suportar.
Será que este milagre acontecerá? Balzac, o eterno fantasista, já quase não ousa ter 
esperança disso.
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arrêté qui sera mis à exécution cet hiver, avec 
ténacité, sans rémission. Mon travail ne paiera 
pas ma dette, il faut aviser à autre chose. Je n’ai 
plus que dix années de véritable énergie et si je 
n’en profite pas, je suis un homme perdu. Il n’y 
a que vous au monde qui serez instruite de ceci. 
Certaines circonstances peuvent précipiter mon 
départ, cependant quelque rapide que puisse 
être ce terrible projet, vous recevrez toujours 
mes adieux. Une lettre timbrée du Havre ou de 
Bordeaux, vous dira tout. Ce projet n’a pas été 
formé sans des heures, des jours et des nuits 
bien tristes. Ne croyez pas que je renonce à la 
vie littéraire et à la France sans les plus affreux 
déchirements. Mais la misère est implacable 
et si j’allais plus loin elle deviendrait honteuse, 
intolérable. (PIERROT, 1990, p.515-516)6

Exílio forçado, o projeto de abandonar tudo e partir para o 
Brasil pode ser confirmado através dessa carta, porém o mesmo não 
se pode dizer sobre a possível relação de Balzac com o Imperador 
brasileiro, da qual não encontramos vestígios.

A imagem do Brasil para ele confundia-se com a vontade de 
enriquecer e conquistar fortuna. Sua máxima “une femme et une 

6  Cheguei ao fim da minha resignação. Penso deixar a França e levar meus ossos ao 
Brasil numa empreitada louca, e que escolho por causa da sua loucura. Não quero 
mais suportar a existência que levo; basta de trabalhos inúteis. Vou queimar todas as 
minhas cartas, todos os meus papéis, deixando só os móveis e as Jardies, e partirei 
depois de confiar à amizade de minha irmã as coisinhas a que ligo alguma importância. 
Darei procuração a alguém, a ele darei autorização de explorar minhas obras, e irei 
buscar a fortuna que me falta: ou voltarei rico ou ninguém poderá saber o fim que eu 
tiver levado. Este é um projeto já totalmente decidido, que será posto em execução 
este inverno, com tenacidade, sem remissão. Meu trabalho não pagará minha dívida. 
É preciso encontrar outra coisa. Resta-me apenas dez anos de verdadeira energia, 
e se não os aproveito, sou um homem perdido. Só você será instruída sobre isso. 
Certas circunstâncias podem precipitar a minha partida. Entretanto, por mais rápido 
que possa ser este terrível projeto, você sempre receberá minhas despedidas. Uma 
carta selada do Havre ou de Bordeaux, vai te explicar tudo. Este projeto não foi 
concebido sem horas, dias e noites bem tristes. Não julgue que renuncio à França e 
à vida literária sem as mais terríveis angústias. A miséria, porém, é implacável, e se 
continuasse, ela se tornaria cada vez mais vergonhosa, intolerável.
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fortune” estaria completa, visto que a senhora Hanska, rica e nobre, 
logo seria sua esposa. 

Em relação à existência do Brasil no imaginário de Balzac, 
recorro a Paulo Rónai:

Existia, na medida em que existem para cada 
um de nós os sonhos que voltam sempre, as 
miragens que nos acompanham durante a vida e 
às vezes nos consolam das angústias do presente. 
(RONAI, 2012, p.163)

O Brasil vai pontualmente aparecer nos livros do autor, em todos 
os períodos da sua vida. Imagem evocada por alguns personagens, 
ela será marcada pelo exotismo, pela natureza exuberante e muito 
mistério. Essas terras, encontradas pelas caravelas portuguesas 
repletas de ouro e pedras preciosas, serão o destino de vários 
dos seus personagens, além de ter se transformado em um sonho 
pessoal. No Brasil, esses personagens virão fazer fortuna, para, 
quem sabe, um dia, voltar ao Velho Mundo.

A imagem do paraíso com um clima agradável sem grandes 
oscilações está de acordo com o pensamento de Montesquieu, no 
qual o clima atua diretamente no temperamento dos homens, bem 
como em suas leis e, evidentemente, na sociedade como um todo. 
No Brasil, a miséria e a fome, que tanto assolavam o Velho Mundo, 
eram inexistentes.

A Europa, como matriz e propagadora das ideias, lançou-se 
no projeto colonizador de irradiar as “luzes” aos cantos sombrios 
do Mundo, criando desta forma uma dualidade entre O Velho e 
O Novo Mundo. Se o avanço europeu no caminho do progresso 
é incontestável, o contato com o outro fez com que o europeu 
pudesse compreender um pouco melhor de si mesmo, tendo 
“o outro” como diferente. Essa aproximação despertou um 
sentimento crítico e reflexivo ao evidenciar os males da sociedade 
civilizada, tendo como parâmetro uma idealização do “natural”, 
do “primitivo”.
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Esse homem que vivia no hemisfério sul do mundo era livre 
de pecados, vivia em completa harmonia com a natureza, isento 
de vícios e das deformidades causadas aos homens das sociedades 
desenvolvidas. Por outro lado, o pensamento religioso, em 
oposição a esta idealização construída através da uma literatura de 
viagem, nega a existência deste “homem bom”, representando, em 
seu lugar, um ente com características primitivas, feroz e muitas 
vezes antropófago.

Neste caldeirão de contradições e dualidades, o Novo Mundo 
representa, ao mesmo tempo, o paraíso natural na face da terra, 
que deve ser poupado da miséria da civilização, assim como o 
mundo primitivo, que deve ser civilizado.

Ao falar em Brasil do século XIX, fica quase impossível 
desvincular o conceito de ideia dos conceitos de imaginação, 
sentimento e emoção, características opostas ao campo do 
conhecimento e da razão.

Por volta de 1830, o Brasil ilustrava diversas capas de revistas 
e jornais franceses. O gostar do Brasil estava na moda, e toda a 
imprensa francesa falava e comentava algo sobre o país e sobre os 
brasileiros. Não era difícil encontrar nesse cenário a divulgação de 
imagens idealizadas e estereotipadas. Será nessa mesma época que 
a terra brasilis e seus habitantes aparecerão nas obras de Balzac. 

Em Paris, o Brasil era a “coqueluche do momento”, e o público 
parisiense se mostrava apaixonado pelas imagens edênicas brasileiras, 
pelos jaguares, caramurus, jacarés-açus e todo tipo de exotismo.

Vale a pena destacar também que alguns acontecimentos 
políticos do Brasil, contribuíram efetivamente para a difusão do 
país na Europa, colocando-o em destaque mundial. Teremos, por 
exemplo, a renúncia de D. Pedro I e a ascensão de D. Pedro II, em 
07 de abril de 1831.

Com todo esse burburinho criado pela presença do primeiro 
Imperador do Brasil, na cidade luz, no dia 23 de junho de 1831Balzac 
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publica, sob um pseudônimo, no jornal La Caricature, em Paris, 
uma charge (ver anexo 1), na qual, em tom bem jocoso, afirma que 
os brasileiros mudaram de rei apenas para seguirem a moda do 
momento. Ele também se diverte diante do grande nome do jovem 
D. Pedro II (Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano 
Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga), 
bem como critica o então rei constitucional Luis Filipe, com o qual 
não simpatizava. Essa anedota de Balzac sobre Dom Pedro II vai fazer 
parte do tomo Obras diversas, da Comédia Humana.

Desta forma, após conhecermos como o Brasil era representado 
na imprensa e de que forma povoava o imaginário coletivo francês, 
conseguimos entender um pouco mais sobre a imagem construída 
por Balzac, ao citar e até mesmo representar nosso país através dos 
seus personagens.

Na maioria dos casos, esse personagens representarão sujeitos 
ricos, de caráter duvidoso, misteriosos, que vão reafirmar a ideia do 
Brasil e do Novo Mundo como terra selvagem, exuberante, terra de 
possibilidades e de riquezas. Presentes em diferentes momentos da 
Comédia Humana, temos os seguintes personagens:

•	Marquês de Aiglemont em La femme de trente ans (1831) é 
considerado o único homem que conhece bem os canais das 
Antilhas e as costas do Brasil.

•	Conde Carlos Mignon em Modeste Mignon (1844): antigo 
tenente-coronel de Napoleão, vai vender seda francesa em Nova 
York após a queda do império e, logo em seguida, comercializará 
ópio na Europa. Com o comércio do opioide, substância que 
estava na moda entre a elite europeia, principalmente entre os 
franceses, Carlos Mignon ficará extremamente rico.

•	Maxilimiliano de Longueville em Le bal de Sceaux (1829): 
associa-se a um banco e “faz com o Brasil uma especulação 
que o pode tornar milionário.” O Brasil, neste caso, reafirmará 
a terra de possiblidades e riquezas. 



34

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

•	Gobseck e Elias Magus em Gobseck (1830): os dois 
personagens principais vivem do comércio de pedras preciosas 
em Paris e, em determinado momento da história, vão reclamar 
da má qualidade das pedras brasileiras e que a abundância de 
diamantes brasileiros que estavam chegando no continente europeu 
fará o preço cair na Europa.

•	Rafael	Valentin	em La peau de Chagrin (1830-1831): é um dos 
personagens autobiográficos de Balzac. Desesperado como um 
dia ficou o próprio escritor, Rafael, em determinado momento 
de miséria, acredita que a única solução dos seus problemas 
seria fugir para o Brasil e lá enriquecer.

•	Ferragus, personagem enigmático em Ferragus (1833): o 
personagem mantinha relações misteriosas com a embaixada 
do Brasil. Mais uma vez, identificamos o caráter ambíguo que 
envolve quase tudo que é brasileiro.

•	Barão Henrique Montes de Montejanos aparecerá em 
vários romances e novelas da Comédia Humana: Le père Goriot 
(1834), Splendeurs et misères des courtisanes (1838), Les secrets 
de la princesse de Cardignan (1839) e Béatrix (1839). Bisneto 
de um dos conquistadores do Brasil, Balzac vai caracterizá-lo 
como um “magnífico exemplar da raça portuguesa no Brasil”. 
O Barão Montejanos, apesar do sobrenome castelhano, era um 
“verdadeiro milionário brasileiro.”

•	Carlos Grandet, em Eugènie Grandet (1833): personagem que 
mais se assemelha ao romancista. Quando se encontrava na 
miséria, abandonou tudo na França e partiu para as Índias e 
desapareceu. Enquanto o restante da família acreditava que 
ele havia morrido, Carlos fazia fortuna em terras longínquas. 
O “batismo da Linha”, prática comum executada a bordo dos 
navios, principalmente nos viajantes que passam pela primeira 
vez a linha do Equador, fará com que Carlos livre-se de muitos 
preconceitos. Durante a sua estadia fora da França, ele 
percebeu que comprar e vender homens africanos, chineses, 
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crianças, ninhos de andorinhas e até traficar artistas nas 
regiões intertropicais era muito mais vantajoso. Praticante do 
comércio sem limites morais, ele vai enriquecer e retornar a 
Paris muito rico.

Além de Balzac, outros artistas vão utilizar essa imagem do 
dândi exótico, misterioso, muitas vezes grosseiro em suas atitudes, 
indiscreto e perdulário. Esses aventureiros serão frequentemente 
representados ao longo do século XIX, como por exemplo o 
personagem Le Brésilien da ópera bouffa La vie parisienne de 
Jacques Offenbach, em 1866. Ópera em 5 atos, ela é considerada 
um hino em homenagem à cidade de Paris.

O personagem chamado Le Brésilien aparecerá pela primeira 
vez ao final do primeiro Ato I, e nos mostrará em sua fala a imagem 
construída do indivíduo dândi exótico e muito rico , um genuíno 
filho do Novo Mundo:

Je suis Brésilien, j’ai de l’or,
Et j’arrive de Rio-Janeiro
Plus riche aujourd’hui que naguère,
Paris, je te reviens encor!

Deux fois je suis venu déjà,
J’avais de l’or dans ma valise,
Des diamants à ma chemise,
Combien a duré tout cela?
Le temps d’avoir deux cents amis
Et d’aimer quatre ou cinq maîtresses,
Six mois de galantes ivresses,
Et plus rien ! Ô Paris ! Paris!
En six mois tu m’as tout raflé,
Et puis, vers ma jeune Amérique,
Tu m’as, pauvre et mélancolique,

Délicatement remballé!
Mais je brûlais de revenir,
Et là-bas, sous mon ciel sauvage,
Je me répétais avec rage:
Une autre fortune ou mourir!
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Je ne suis pas mort, j’ai gagné
Tant bien que mal des sommes folles,
Et je viens pour que tu me voles
Tout ce que là-bas j’ai volé!7

Stefan Zweig e o seu paraíso tropical.
Em 1936, o escritor Stefan Zweig visitava pela primeira vez o 

Brasil. Dessa primeira visita ao país, ele escreverá nove textos que 
serão o embrião de um dos livros mais famosos sobre o Brasil, 
lançado em 1941, e que marcará o nosso país com o seu título: 
Brasil, um país do futuro.

Nele, o escritor austríaco prestará homenagem ao país que 
o acolheu, destacando a composição étnica tão diversificada 

7  Tradução livre: 
Eu sou brasileiro, tenho ouro,
E acabei de chegar do Rio de Janeiro;
Mais rico do que nunca,
Paris, eu sempre voltarei para você!

Já estive aqui duas vezes;
Com ouro na minha mala,
Diamantes na camisa:
Quanto tempo durou tudo isso?
O tempo de ter duzentos amigos
E de amar quatro ou cinco amantes,
Seis meses de grande embriaguez,
E nada mais! ô Paris! Paris!
Em seis meses você me levou tudo
E em seguida, a caminho da minha jovem América
Você, de maneira discreta e melancólica,

Delicadamente, me deixou maluco!
Mas eu não via a hora de voltar,
E no meu país, sob o céu selvagem,
Eu gritava com muita raiva:
“Uma outra fortuna ou a morte!
Eu não estou morto, consegui 
Recuperar de qualquer forma
Uma quantidade enorme de dinheiro
E volto aqui para que você me roube novamente
Tudo aquilo que lá roubei!
In https://www.paroles.net/dario-moreno/paroles-rondeau-du-bresilien. Acesso em 
27.Out.2019.
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brasileira como algo fantástico. No Brasil, Zweig encontrou nas ruas 
das grandes cidades brasileiras um povo vivendo de forma pacífica. 

Nesse panorama tão positivo, segundo ele, existe a igualdade 
civil absoluta na vida pública e na vida privada, destacando a 
existência de uma verdadeira “democracia racial” no país.

Se para alguns fanáticos, teóricos racistas, a miscigenação é 
considerada um princípio destrutivo, ela é, segundo Stefan Zweig, o 
“nosso cimento de uma civilização nacional brasileira”.

Toda essa conjuntura social, quando comparada ao panorama 
de medo, ódio e guerra europeu da época, provocará no autor a 
necessidade de deixar claro ao leitor que é por essas singularidades 
brasileiras que “a alma fica tão aliviada logo que pisamos nessa terra”.

Segundo ele, todo recém-chegado ao Brasil, inicialmente 
experimentará uma sensação calmante, com efeito libertador, que 
logo, logo reconhecerá que a disposição harmônica e edênica da 
natureza influenciará o seu modo de vida. Paraíso do hemisfério sul, 
o Brasil possui como único desejo a sua construção pacífica. 

Personalidade mundialmente reconhecida no cenário literário 
mundial, Zweig será recebido com honras de chefe de estado em 
1936, pelo então presidente da Repúlica, Getúlio Vargas. Hóspede 
do governo brasileiro, ficou no hotel mais sofisticado da cidade, o 
Copacabana Palace. Seus livros, que já faziam parte das bibliotecas 
mais prestigiadas da elite carioca, estarão presentes em todas as 
bibliotecas, seja na casa de um cidadão comum, ou na biblioteca 
oficial do governo. 

Em visita ao Memorial JK na cidade de Brasíla, encontra-se, no 
gigantesco acervo de livros que fizeram parte da biblioteca pessoal 
dos presidentes do Brasil, quarenta títulos escritos por Stefan Zweig, 
dentre eles, três exemplares da biografia sobre Balzac traduzidas para 
o português: duas edições de 1956 e uma de 1946 (Ver anexo 2 A e B).

Durante os dias em que esteve no Rio de Janeiro, o autor teve uma 
agenda agitada, algo completamente contrário à sua personalidade 
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tranquila e reservada. Escala escolhida por ele antes de se dirigir a 
Buenos Aires, onde participaria de conferência do P.E.N. Club, essa 
parada de pouco mais de uma semana no Rio de Janeiro foi decisiva: 
Zweig ficou encantado pelo país, prometendo voltar em breve. 
Retornará ao Brasil em 1941 onde, após alguns meses, colocará um 
ponto final na sua história, em 22 de fevereiro de 1942.

Da primeira visita em 1936, deixou uma ótima impressão. 
Mesmo com toda sua timidez, mostrou-se simpático e participou 
de jantares, tardes de autógrafos e várias recepções na cidade do 
Rio de Janeiro, então capital do país. Recebido pessoalmente por 
Getúlio Vargas no Palácio do Catete, Zweig passará mais de uma 
hora conversando com presidente. 

Segundo Dines (2012), o escritor, ao sair do encontro, fala aos 
jornalistas presentes: “Não parece um presidente, e sim um colega 
da República de Letras!”8

Esse primeiro contato positivo com o país aparecerá na 
construção do livro sobre o Brasil. Zweig percorrerá a história do 
país e afirmará que o Brasil “odeia a guerra”. Além disso, segundo 
ele, o país foi liderado por um dos imperadores mais democráticos 
e liberais de todas as cabeças coroadas, e que, mesmo em um 
período de ditadura (Era Vargas), como a que estava sendo 
instaurada naquele momento, conhece mais liberdades individuais 
que a maioria dos países da Europa.

Eurocêntrico, Zweig acredita que, nos últimos anos, o país 
tenha acrescentado algo original em sua história, embora todos os 
valores culturais tenham sido trazidos de fora, seja nas caravelas 
portuguesas, nos barcos a vela ou nos modernos navios a vapor. 

O autor evocará também o mito do “bon sauvage” de Rousseau, 
afirmando que o brasileiro ainda vive em seu estado primitivo, em 
harmonia com seus semelhantes, livre da violência que aflige o 
restante do mundo.

8  DINES, Alberto. (2012). Morte no paraíso - A tragédia de Stefan Zweig. 4.ed. Rio 
de Janeiro: Rocco, p.46.
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Se para a maioria dos viajantes que estiveram no Brasil entre 
os séculos XVIII e XIX a sociedade brasileira era o ponto negativo 
quando analisada de perto, para Zweig, o brasileiro, além de 
sensível, possui um sentimento de honra todo especial. Não 
reagindo agressivamente, o povo brasileiro dificilmente entrará 
em confronto. Além disso, seu pensamento está de acordo com 
a afirmação de quase todos os viajantes que o antecederam: a 
natureza brasileira é o fator que nos torna original e nos diferencia 
do Velho Mundo, como ensinara Ferdinand Denis, no século XIX.

A natureza, com a sua exuberância sem concorrência no mundo, 
será o fator decisivo para a sedimentação da imagem edênica que 
ainda hoje povoa a imaginação de todos estrangeiros e de boa parte 
dos brasileiros.

Completamente apaixonado pelo Brasil, Stefan Zweig afirmará 
que “Quem realmente é capaz de sentir o Brasil viu beleza suficiente 
para a metade da vida” (ZWEIG, 2013, p.250).

Porém, surge um último questionamento: afinal, seria o Brasil 
realmente um país do futuro para Stefan Zweig e Honoré de Balzac?

Stefan Zweig acreditava em uma Europa humanista, consciente 
da sua tradição cultural e do seu papel no panorama mundial. 
Porém, todas as certezas que ele tinha estavam completamente 
aniquiladas com o panorama desolador europeu em guerra. 

Exilado, não consegue encontrar seu lugar no mundo. A tão 
temida sombra , que sempre o acompanhara, passa a atormentá-
lo cada vez mais. Em Brasil, um país do futuro, Zweig vai propor ao 
leitor tranquilidade e isolamento abaixo da linha do Equador. Seu 
projeto utópico de construção de um país perfeito, nada mais foi 
que a tentativa de reabilitação individual e, quem sabe, mundial. 
Não poderíamos esperar algo diferente dessa alma reduzida em 
pequenos fragmentos, assombrada por medo e caos.

É no Brasil que ele pretende curar a alma. Para isso, ele vai 
reconstruir esse modelo ideal de civilização em seu livro. Seu 
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olhar, muitas vezes ingênuo e seletivo, idealizará um Brasil onde a 
democracia racial existe. Zweig enxergava no país que o acolheu 
em seus últimos dias de vida a possibilidade de um mundo melhor 
para todos.

Seu olhar fascinado pela sociedade multicolorida pretendia lançar, 
de certa forma, claridade na imensa escuridão que tomava conta do 
continente europeu, com o advento da Segunda Guerra Mundial.

Contrariamente ao que afirma Zweig em seu livro Brasil, um país 
do futuro, o Novo Mundo nada mais é que um amontoado de imagens, 
e de noções muitas vezes contraditórias. Não podemos falar de uma 
Nação Una, mas sim de uma Nação repleta de idiossincrasias.

Em relação à vinda de Balzac ao Brasil para enriquecer em terras 
tupiniquins, se realmente isso tivesse acontecido, provavelmente o 
autor não ficaria rico e, consequentemente, “nós estaríamos mais 
pobres, pois não teríamos a Comédia Humana, cuja ideia só lhe veio 
depois”, afirma Paulo Rónai (RONAI, 2012, p.172). O Brasil mágico, 
rústico, puro, musical, terra de todas as riquezas e de sonhos, tanto 
para Zweig, quanto para Balzac, era a possibilidade de um futuro e 
a solução de todos os seus problemas.

Se Zweig coloca um ponto final na sua história, na cidade 
de Petrópolis, Balzac não teve tempo nem de fazer suas malas e 
embarcar rumo ao Brasil.

Como quase tudo na vida do escritor francês, o projeto de 
viagem ao paraíso tropical, com ajuda ou não de um Imperador, 
estava no mesmo oceano de outros inúmeros projetos imaginados, 
e que rapidamente foram abandonados por ele, como por 
exemplo: a edição dos seus livros com apólices de seguro 
para os compradores, a fabricação de papel para seus livros, a 
importação de madeira ucraniana para construção de estradas 
de ferro na França, a plantação de abacaxi no terreno da sua 
Jardies, a exploração das antigas minas de prata da Sardenha, a 
viagem às Antilhas, e quem sabe mais quantos sonhos e devaneios 
desapareceram rapidamente da sua mente.
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Se no plano profissional, após sua morte, o autor conquistou a 
eternidade, o mesmo não pode ser dito da sua vida pessoal, onde 
tudo foi efêmero.

Em agosto de 1840, praticamente um mês após anunciar seu 
plano de viagem ao Novo Mundo para enriquecer, o autor consegue 
ganhar um pouco mais de dinheiro ao editar sozinho a Revue 
parisienne e, desta vez, mais otimista com o futuro, escreve à sua 
amada, a senhora Hanska, e coloca um ponto final em toda essa 
história: “[...] J’ajourne encore l’exécution de mon projet sur le Brésil. 
On aime tant la France, je vais résister”9 (PIERROT, 1990, p.516).
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Anexo 1
Crônica Humorística sobre Dom Pedro II, publicada no jornal 
semanal “La Caricature”, de 23 de junho de 1831, sob o pseudônimo 
de Henri B.10

10  Tradução livre: [...] Adiei a execução do meu projeto no tocante ao Brasil. A gente 
ama tanto a França.
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Anexo 2
Obras de Stefan Zweig no acervo Memorial JK em Brasília - DF 11 
A. 

11  Visita realizada no dia 19 de julho de 2019.
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OctAcÍLIO ALecrIM redescOBertO: O 
AGItAdOr PrOUstIANO e O sOUVeNIr AFetIVO 
dA PrOVÍNcIA sUBMersA

carlos eduardo souza Queiroz (Proust Brasil)

Vicente Serejo, na introdução da segunda edição de Província 
Submersa, aponta Octacílio de Melo Alecrim (1906-1968)1 como 
“talvez o maior proustiano no Brasil do seu tempo, ao longo das 
décadas de quarenta e cinquenta” (2008, p.19). O comentário não 
é fortuito. A partir de uma breve pesquisa sobre a recepção da 
obra de Marcel Proust (1871-1922) no Brasil (NEIS, 1989; OLIVEIRA, 
1993), observamos que o nome do crítico potiguar é recorrente.

Para Ignacio Antônio Neis, Octacílio “foi quem mais se distinguiu 
nesta fase [final da década de 40] por suas numerosas pesquisas e 
promoções relativas à obra proustiana” (1989, p.172). Maria Marta 
Laus Pereira Oliveira, autora de importante tese sobre a recepção 
de Proust no Brasil, considera-o “autor de vários documentos 
críticos de muito interesse para a recepção de Proust no Brasil” 
(1993, p.37).

Sua contribuição para a crítica proustiana brasileira pode ser 
vista como resultado de sua atuação, primeiro como Presidente 
e fundador e segundo como Diretor de Estudos do Proust-Clube 
do Brasil (RJ). Além disso, Alecrim foi um dos primeiros brasileiros 
a associar-se à Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de 

1  Filho de Ana Pulcheria de Melo Alecrim (pianista) e Prudente Gabriel da Costa 
Alecrim (coronel da Guarda Nacional), nasceu em Macaíba-RN, no dia 11 de 
novembro de 1906 e morreu no Rio de Janeiro-RJ em 02 de setembro de 1968. 
Professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Pernambuco e autor dos 
livros Fundamentos do Standard Jurídico (1941), O Sistema do Veto no EUA (1954), 
Ideias e Instituições do Império (1953) e um livreto satírico Tamatião (1931).



47

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

Combray, na França, e esteve presente na fundação do Proust 
Clube de Natal.

Com a publicação de Província Submersa (1957) Octacílio 
se insere na esteira de escritores que se destacam por estarem 
voltados à uma tendência memorialista de influência proustiana 
como Pedro Nava e Augusto Meyer.

O objetivo deste trabalho é apresentar os textos que Octacílio 
Alecrim escreveu sobre Marcel Proust e observar como o escritor 
norte-rio-grandense, em diversos momentos, expressa uma 
forma proustiana.

O AGITADOR PROUSTIANO
O suporte pelo qual Octacílio se utilizou para divulgar sua 

atuação como crítico literário e Diretor da Divisão de Estudos, 
no Proust Clube do Brasil foi o jornal. Num primeiro momento, a 
difusão da obra de Proust, entre nós, deu-se majoritariamente nas 
páginas impressas dos periódicos: o historiador Etienne Sauthier 
(2016, p.2) indica a primeira vez que o nome de Proust aportou em 
terras tupiniquins, em 1920, por conta do Prêmio Goncourt que o 
autor francês havia recebido pela publicação de À l’ombre de jeunes 
filles en fleur em 1919.

Alexandre Bebiano de Almeida, no seu artigo “A crônica 
dos modernistas encontra Proust: Mário de Andrade e Manuel 
Bandeira”, diz que “na verdade, a arte de Proust e o jornal não 
seriam tão antagônicos quanto se poderia imaginar” (2014, p.275). 
Bebiano aponta para “a acolhida que o romance [de Proust] recebeu 
no Brasil, uma recepção que se deu sobretudo pelo jornal, por meio 
de crônicas e artigos redigidos por críticos e por escritores” (2014, 
p.276 - grifo nosso), e logo adiante, acena para um comentário, que 
transcrevemos aqui, de Walnice Nogueira Galvão:

Dos anos trinta aos sessenta, todos os nossos 
maiores críticos escreviam sobre Proust em 
artigos de jornal, que depois seriam recolhidos 



48

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

em livros. Entre eles, contam-se Antonio 
Candido, Sérgio Buarque de Holanda, Tristão de 
Ataíde, Augusto Meyer, Brito Broca, Paulo Rónai, 
Otto Maria Carpeaux, Álvaro Lins, Lúcia Miguel 
Pereira, Sérgio Milliet [...]. Durante muito tempo, 
crítico brasileiro que se prezasse frequentava 
Proust: é só folhear as coletâneas de ensaios da 
autoria deles. (GALVÃO, 2002, p.12 - grifo nosso)

Lúcia Miguel Pereira, entre tantos outros críticos assinalados 
acima, escreveu alguns artigos sobre Proust. Ela, então, no dia 31 de 
outubro de 1948 publica o artigo “Proust no Brasil”, no Correio da 
Manhã, com dois pontos que muito nos interessam aqui. Vejamos:

Parece que só agora, mais de vinte anos após a 
sua morte, Proust vai tendo maior ressonância 
no Brasil. Pelo menos é o que fazem supor a 
recente fundação de um clube em sua honra 
e os artigos que sobre ele se amiúdam. Neste 
mesmo suplemento tem o sr. Octacílio Alecrim 
publicado alguns estudos exegese proustiana 
que revelam o maior interesse pelo autor 
do À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU [...]. 
(PEREIRA,1948, p.1, grifo nosso)

Miguel Pereira assinala que “só agora, mais de vinte anos após 
a sua morte, Proust vai tendo maior ressonância no Brasil”. Com 
efeito, o aniversário da morte de Proust, ao qual a futura tradutora 
de O Tempo Redescoberto faz alusão, foi responsável pelo crescente 
interesse na obra e na figura de Proust junto da publicação da 
tradução do Em Busca do Tempo Perdido, que se iniciou em 1948 
com No Caminho de Swann. Maria Marta, afirma que

de 1948 a 1963 esta mesma bibliografia 
apresenta cento e trinta e seis (136) referências, 
onde constam muitos artigos publicados em 
jornais ou em números especiais de revistas 
literárias dedicados à obra de Proust, alguns 
ensaios e coletâneas e quatro livros. (1993, p.21)
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A “recente fundação de um clube em sua honra [de Proust]”, é 
o Proust Clube do Brasil, fundado em 03 de junho de 1947, no Rio de 
Janeiro, por Octacílio Alecrim e que, além da presidência, assumiu 
a Divisão de Estudos.

“Proust” é o primeiro de uma série de quatro artigos publicados 
no Correio da Manhã. Nele, o crítico macaibense discorre sobre as 
homenagens prestadas ao romancista francês em várias partes do 
mundo por ocasião do vigésimo quinto aniversário de morte, em 18 
de novembro de 1947: a exposição na Biblioteca Nacional, em Paris; 
a conferência realizada pela Société des Amis de Combray; a venda 
de um exemplar da primeira edição de Du côté de chez Swann; 
o curso de André Maurois, Marcel Proust ou La Vie Profonde, na 
Université des Annales; o Swann-Club da Bélgica, em Chelsea e em 
Londres e, também, a criação do Proust-Club de Londres; as edições 
de Proust no Canadá. Comenta também a publicação da tradução 
da Recherche no Brasil e a criação do Proust Clube, no Rio de Janeiro 
e conclui “Frente à Proust, o mundo como que repete a atitude 
estética daquele frente ao passado: recorda-o sempre, de instante 
a instante, sem cessar, pois, só através da Arte é que se pode buscar 
a recuperação do tempo perdido” (1948, p.38).

Em “Museu da Literatura Proustiana”, Alecrim comenta o 
Museu de Literatura, organizado por Julien Cain, na Biblioteca 
Nacional, em Paris, no ano de 1937. Neste evento, a seção especial 
para Proust, com retratos de personagens proustianos, chama a 
atenção do crítico. Para Alecrim – que concorda com Maurois –, a 
“imagem não deve substituir a leitura, mas pode e deve a ilustrar” 
(1948, p.29).

No artigo “Introdução a Bibliografia Proustiana”, Octacílio 
defende a “tese Swann, 1913”. Investigação non sense porque o 
crítico ignora a prática comum entre editores, ao colocarem a data 
do ano seguinte, nos livros publicados no final do ano que se finda. 
Ao tentar defender essa tese - que hoje nos parece absurda, Alecrim 
apresenta artigos e depoimentos de Lucien Alphonse Daudet, 
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de Jaques Émile Blanche, de Henri Ghéon, de Robert Dreyfus e 
transcreve trechos da entrevista que Proust concedeu a Elie-Joseph 
Bois, no Le Temps, além da correspondência entre André Gide e 
Proust – inédita até 1947- na ocasião da recusa dos manuscritos, 
quando o autor do Os moedeiros falsos (1925) reconhece seu erro.

A sugestão de mudança de nome da cidade de Illiers para Illiers-
Combray, por parte da Société des Amis de Combray e a recusa por 
parte dos vereadores, são motivo e ponto de partida para o artigo 
“A Província Literária de Combray”. Para justificar a relevância da 
mudança de nome, Octacílio apresenta e faz uma resenha de dois 
livros: Géographie de Marcel Proust (1937) e Géographie Littéraire 
(1947), ambos de André Ferré:

Em compensação, nenhum outro grande 
romancista deu tanta importância ao Espaço 
como ele o fez em sua obra; nesta, o Tempo 
como que vive seguido de um interminável 
mural de geolírica; e, bastariam as províncias 
imaginárias de Combray e Balbec, criações de 
seu gênio romanesco, para se consolidar toda 
uma teoria de uma geografia proustiana.

Combray, porém, é mais do que um lugar, uma 
providência, um país literário [...]. (1948, p.2)

A “Sistemática da Bibliografia Proustiana”, é uma longa relação 
de títulos do autor, divididos em três partes: I- O Missivista; II- O 
Cronista e III- O Romanista. A lista de livros publicadas por Proust 
é comentada e por vezes com indicações de curiosidades sobre as 
primeiras edições com papel especial, edições autografadas, etc.

Em “Fontes de Proust” (também publicado como Capítulo VII 
dos Ensaios de Literatura e Filosofia, 1955), Octacílio realiza um 
verdadeiro trabalho de literatura comparada, confrontando trechos 
de Le Crime de Sylvestre Bonnard (1881) e de No Caminho de Swann 
(1913), a fim de demonstrar o parentesco literário do bibliômano 
Bonnard e do escritor Bergotte.
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Um dos procedimentos mais caros à Proust - a memória 
involuntária -, é assunto de “Inspirações de Proust” (Capítulo VIII 
dos Ensaios de Literatura e Filosofia, 1955), nele, o crítico apresenta 
alguns momentos em que este procedimento estético foi utilizado 
na história da literatura por outros escritores, anteriores a Proust:

Todavia, estes encontros analógicos entre 
Proust e os chamados seus antecessores só 
devem ser considerados no plano da “brusca 
transição” no Tempo, em que as sensações do 
gênero do gosto da madalena podem produzir 
“ressouvenirs inconscients”, segundo as leis 
formais da associação de ideias, [...] mas, 
Chateaubriand, Nerval, Baudelaire, e alguns 
outros, fizeram somente senti-las e descrevê-
las, sem pensarem porém, como fez Proust, 
em valorizar esse fenômeno de memória, 
utilizando-o como um processo de criação 
artística: a sua originalidade.

Realmente, quando, por exemplo, professores 
de literatura francesa acentuam que todos os 
sentidos da vida têm seu papel na poética de 
Baudelaire [...] assim o fazem tão somente para 
concluírem que, à base dos sentimentos do 
poeta, se acha nítida a experiência da memória 
involuntária, e não uma teoria sua, pessoal, 
sobre a criação da sua própria obra de arte. 
(1950, p.2)

 “Província de Combray”, publicado no nº 5 da revista Nordeste, 
com pequenas modificações, é o artigo publicado originalmente no 
Correio da Manhã, com o título “A Província Literária de Combray”.

“Proust e a Província” (Capítulo VI, dos Ensaios de Literatura e 
Filosofia, 1955), é a conferência proferida por Alecrim, na Academia 
Norte-Riograndense de Letras e que retoma algumas informações 
apresentadas no artigo Proust, publicado no Correio da Manhã. 
Nesta conferência, o crítico potiguar acrescenta as discussões sobre 
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Arte, Memória, recriação da realidade a partir da memória em 
Proust e a Província – assunto que, como veremos, foi de extrema 
importância para Alecrim.

“Motivos de Proust”, (Capítulo IX, dos Ensaios de Literatura 
e Filosofia, 1955), Octacílio se dedica a investigar, novamente, a 
utilização da memória involuntária como procedimento estético, 
desta vez, por Stendhal, Musset e Huysmans, e acrescenta o caráter 
caótico na obra de Proust.

Em “Repertório de Estudos Proustianos”, Otacílio apresenta 
uma “eficiente fiche bibliographique” de Artigos, Cadernos, Livros 
e Simposium. Além disso comenta diversos artigos como, por 
exemplo, os de Paul Sauday e o ensaio de Ernest Curtius.

“Raízes de Proust”, (Capítulo X, dos Ensaios de Literatura e 
Filosofia, 1955), ainda na busca das influências de Proust, Alecrim 
analisa a técnica de composição de Gustave Flaubert e aponta a 
utilização da memória involuntária como procedimento estético, 
aproximando assim, Proust de Flaubert.

“Técnica da Prosa Impressionista (O estilo Artista de Proust)” é o 
trabalho de maior fôlego de Octacílio. Na tese, publicada na Revista 
Cultura, do Ministério da Educação, o crítico analisa as metáforas, 
a sintaxe, o uso do indicativo imperfeito, o estilo indireto livre e 
afirma que Marcel Proust é o mestre do Impressionismo Literário.

O último texto desta lista é o “Temática do Suvenir”, espécie 
de introdução ao seu livro de Memórias, Província Submersa. 
Nele, o romanista apresenta uma extensa lista de romances 
que tiveram, nas palavras do autor, o suvenir afetivo como 
evocação da memória. Num segundo momento, Alecrim, observa 
a “irreprimível tendência à poetização dos lugares de infância e 
juventude” (2008, p.30) e inicia uma explanação de motivos caros 
à Proust, na criação de sua Combray. Desta forma, Alecrim, coloca 
Proust como um dos maiores escritores do gênero memorialista e 
exemplos, por ele, a ser seguido.
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Octacílio Alecrim escreveu sobre Marcel Proust com uma 
certa frequência. Ao todo, pudemos contabilizar quatorze textos, 
publicados em diversos jornais e revistas literárias. As suas primeiras 
considerações, o ciclo dos artigos publicados no Correio da Manhã, 
permite-nos uma cerca aclimatação com a obra e com a figura do 
autor da Recherche. Nos textos seguintes, podemos observar o 
interesse por desvendar as fontes de Proust, tanto na criação de 
personagens, quanto na utilização da memória involuntária como 
procedimento estético.

Nos textos da Revista Branca, número 4 e número 12, salta aos 
olhos como o crítico potiguar estava atento à bibliografia de Proust, 
sobretudo à crítica internacional. Além disso, Sauthier (2014, p.397), 
em sua tese de doutorado intitulada Combray sous les tropiques: 
Diffusions, réceptions, appropriations et traductions de l’œuvre de 
Marcel Proust au Brésil (1913-1960), aponta para a “perspective 
regionaliste” da crítica proustiana alecrinense.

O SUVENIR AFETIVO DA PROVÍNCIA SUBMERSA
No artigo “Memorialística brasileira” (1968), Maria de Lourdes 

Teixeira, afirma que as memórias, como realização literária, 
constituem uma das grandes heranças da França do século XIX. 
Além disso, ao afirmar que este gênero se espalhou por todo o 
ocidente, Teixeira observa que “o Brasil, aleitado às tetas espirituais 
da mãe França, não poderia constituir exceção, e assim, também a 
nossa história literária passou a contar um acervo memorialístico 
apreciável” (1968, p.86).

Após apresentar uma lista de memórias de escritores brasileiros 
como, por exemplo, Minha Formação, de Joaquim Nabuco; Meu 
próprio romance, de Graça Aranha; Memórias de um senhor de 
engenho, de Júlio Belo; Explorações no Tempo, de Cyro dos Anjos; 
Meus Verdes Anos, de José Lins do Rego, a autora observa que

todos esses repositórios se baseiam na 
pertinência à terra, ao lar, à família; desvendam 
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todo o processo de influências inalienáveis; 
promanam do desejo mais ou menos proustiano 
de ressuscitar o tempo que se foi, conservando-o 
fora da alçada da morte e do olvido com as 
criaturas que lhe deram significação, com as 
paisagens e os ambientes que lhe serviram de 
cenário – velhas casas, mundos submersos, 
saudade inconsciente, memória involuntária, 
tudo enfim que é relativo ao passado. (1968, 
p.88-89 - grifo nosso)

Como podemos observar, Teixeira, além de assinalar a influência 
de Proust, com o desejo de ressuscitar o tempo perdido, aponta “as 
paisagens e os ambientes que lhe serviram de cenário”, como alvo 
daquilo que se deseja salvar “fora da alçada da morte e do olvido”.

Maria Marta Laus Pereira Oliveira (1993), em um subcapítulo 
de sua tese, intitulado “Os brasileiros e a busca da província natal”, 
observa que

a análise introspectiva do romance proustiano 
também serviu como fonte inspiradora para a 
exploração do subconsciente empreendida por 
muitos outros romancistas e poetas modernistas 
brasileiros. Destacou-se como tema a província 
natal que, ligada às experiências da infância, 
tornou-se a matéria prima das obras ficcionais de 
muitos de nossos escritores. (p.234, grifo nosso)

Ao salientar que o tema da província natal e as experiências 
da infância constituem assunto fundamental para muitos de nossos 
memorialistas, Oliveira cita o número especial da revista Nordeste, 
cujo título desta edição é Em Busca da Província Perdida.

Nesta mesma revista, Octacílio publicou, como assinalamos 
acima, Província de Combray - o mesmo artigo que havia sido 
publicado um ano antes no jornal Correio da Manhã -, a resenha 
de dois livros de André Ferré, que serve de pretexto para Alecrim 
evidenciar o espaço da Província em Marcel Proust:
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Em compensação, nenhum outro grande 
romancista deu tanta importância ao Espaço 
como ele o fez em sua obra; nesta, o Tempo 
como que vive seguido de um interminável 
mural de geolírica; e, bastariam as províncias 
imaginárias de Combray e Balbec, criações de 
seu gênio romanesco, para se consolidar toda 
uma teoria de uma geografia proustiana.

Combray, porém, é mais do que um lugar, uma 
providência, um país literário [...]. (1949, p.4)

Cabe lembrar a observação de Etienne Sauthier (2016), de que 
“Il s’agit de passer des pommiers en fleurs et de la fraîcheur de 
Balbec aus allées ensoleillées, au soleil de plomb et aux plages 
tropicales de Rio de Janeiro ou aux espaces ruraux du Nordeste” 
(2016, p.56). Com esta imagem que Sauthier nos traz, podemos 
compreender como um romance que se passa majoritariamente 
em Paris, com seus salões, museus, óperas, teatros, na capital da 
França, pode servir de influência para escritores como Octacílio 
Alecrim, que viveu no interior do Nordeste, na pequena cidade 
rural de Macaíba.

No ano de 1957, é publicado pelo Proust Clube do Brasil, 
Província Submersa. Trata-se das Memórias de Octacílio Alecrim e 
que se estende de sua infância até sua juventude na província de 
Macaíba, Rio Grande do Norte. Portanto, de 1906 até 1930.

Dividido em cinco partes e uma introdução, muito bem 
elucidadas pela pesquisadora norte-rio-grandense, Nadir Arruda 
Skeete2 (2018), as Memórias de Alecrim deixam “entrever 
importantes elementos da nossa cultura e da nossa história” (p.5). 
Neste sentido, salienta a importância de Alecrim, se utilizando de 
um estilo proustiano, imortalizar sua cidade natal:

2  Doutoranda do programa de Pós-graduação em Teoria da Literatura da 
Universidade Federal de Pernambuco, que atualmente desenvolve a pesquisa 
“Formação humana, memória e escrita de si em Província Submersa, de 
Octacílio Alecrim”.
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Octacílio escolhe como epígrafe para o seu 
livro [...] um trecho em francês, extraído da 
obra Souvenirs: D´enfance et de Jeunesse, de 
Ernest Renan, editora Calmann Levy, publicado 
em Paris, em 1883. O objetivo é, exatamente, 
expressar o sentido que possuem, para ele, as 
recordações da sua terra natal, e como, através 
dessas lembranças, se podem desvelar certas 
nuances do seu pensamento, da sua forma de 
pensar o mundo e, também, de si mesmo 

[...] Então, influenciado por Proust, que escreveu 
sobre sua terra natal, Octacílio é levado a escrever 
também sobre sua própria província perdida, 
deixando, assim, Macaíba e, por conseguinte, o 
Rio Grande do Norte imortalizados numa obra 
literária. (SKEETE, 2018, p.7)

Na Introdução, ou “Temática do Suvenir”, Octacílio, assume a 
filiação proustiana, quando diz que:

Esse Proust – das peregrinações ruskianas em 
busca da Província perdida – é sem dúvida o que 
sempre mais senti e por isso o que sempre admirei.

Impressiona-me nele, quando o releio desse 
modo particular, qualquer coisa de indizível mas 
que me faz viver delícias de leituras até então 
não experimentadas.

Ele aprofundou e poetizou um tema – o suvenir 
afetivo da infância na província – que na 
literatura do gênero haverá de sobreviver com 
o odor evocativo dos lilases de Iliers. (2008, p.34 
- grifo nosso)

Além da influência proustiana que suas memórias sofreram, 
Alecrim, no decorrer do texto, apresenta diversos momentos em 
que a memória – principal ponto de convergência entre Província 
Submersa e Em Busca do Tempo Perdido - aparece. Como por 
exemplo neste trecho:
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O abrir o portãozinho de ferro escancarado 
para os batentes da escada de pedra, recordei-
me, então, como no episódio proustiano, de 
que ali já estivera várias vezes quando menino 
acompanhando minha mãe nas suas visitas 
à Dona Sinhá Freire, a senhoril dona de casa, 
sempre espatilhada e metida no fru fru de seda 
preta. (2008, p.174 - grifo nosso)

Vale ressaltar o caráter de metacrítica de Octacílio que, ao 
analisar o caráter caótico da obra de Proust em “Motivos de Proust”, 
acaba por trazer para si o caos. Vejamos um dos exemplos que está 
no segundo capítulo, “Parafuso de Redemoinho”, em que tudo é 
“linearmente caótico”:

Impossível esquecer-me do que aconteceu 
certa tarde no quintal de casa quando, com um 
pequeno caneco delata puxado a corda, tirava 
água salobra cacimba para rega as plantas, 
ajudando de brinquedo minha mãe.

O céu de repente escurece.

Bandos de periquitos voejavam alto e velozes 
fugindo num alarido incrível.

As aves (perus, guinés, galinhas) corriam 
assustadiças para dentro da casa.

As árvores gingavam sob o impacto da brusca 
ventania.

Latas, papéis, pássaros, folhas, panos e 
gravetos rodopiavam no ar, e a poeira seca, 
embranquecendo tudo, chicoteava a cara da 
gente, enquanto, vindo de longe, reboava um 
profundo rumor surdo de mundo se acabando.

Parado sob o efeito do pânico, somente dei 
de mim ao ouvir a exclamação de Quininha, a 
cozinheira, que vinha correndo para o quintal 
espalhando farinha pelo chão:
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“Valha-nos Santo Antônio! É o redemunho!”

A visão de crendice que me ficou do redemoinho 
é a de um imenso parafuso de folhas verdes que 
a estrela de seis pontas lá adiante comeu.

Meninice – redemoinho de brinquedos que o 
parafuso do Tempo levou (2008, p.85)

Ainda no mesmo capítulo, o escritor narra o dia em que ganhou 
de seu pai “como presente de aniversário, um cavalinho de carne e 
osso, cria da fazenda, manso, luzidio e esbelto, de crinas aparadas, 
e arreado com selim de couro cru e estribos prateados” (2008, 
p.63). Logo adiante, esta lembrança faz com que o quinquagenário 
Alecrim, seja transportado para sua infância e sinta novamente o 
cheiro do selim de couro cru: “Parece que esse episódio ocorreu 
ontem, pois, decorridos tantos anos, ainda como que sinto entrar 
pelo nariz adentro o ativo cheiro de couro daquela pequena cela” 
(2008, p.64).

Alecrim, conhecedor do processo desencadeador das 
memórias em Proust, reinventa o episódio da Madeleine e, assim 
como o Narrador que leva “aos lábios uma colherada de chá onde 
deixara amolecer um pedaço de madalena” (PROUST, 2006, p.71) e 
reencontra sua infância, a igreja, jardins e a província de Combray, 
Alecrim também vai reencontrar sua infância, após apresentar um 
vasto cardápio da culinária nordestina:

O pimentão recheado, o guisado de quiabo, 
o picadinho de carneiro, o cozido de jerimum 
caboclo, a carne seca com farofa de coentro, o 
sobrecu de galinha assada, o lombo de porco, a 
titela de pombo assada na grelha, a panela de 
miúdos de boi, a tinha ao molho de escabecha e 
a fritada de siri são outros tantos motivos que, 
na perspectiva do tempo, encaixam a minha 
infância e a minha juventude na regalada e farta 
mesa do agreste nordestino (2008, p.101)
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Outro momento em que aparece a memória, e soma-se aí a 
figura da mãe, é quando o escritor se recorda de sua progenitora 
ao piano:

Quando exercitava, minha mãe preferia rever 
as “valsas sentimentais” de Schubert, o seu 
compositor estrangeiro predileto, e se, por 
algum motivo, tocava à noite, muita gente vinha 
para de fronte da casa ouvi-la.

Nas missas solenes, era ela a organista, e 
nos momentos do “solo” toda a gente ficava 
atenta e olhava para o coro, lá em cima, da 
igreja, para ouvi-la.

Parece que ainda estou vendo, já aos cinquenta 
anos e pouco mais ou menos, convidada especial 
de uma festa cívica realizada no Grupo Escolar 
“Auta de Souza”, para tocar um número clássico 
do programa da solenidade lítero-musical.

Ela escolhera a Sonata ao Luar, op. 110, de 
Beethoven, a chave de ouro de seu repertório.

Sob vibrante salva de palmas, sentou ao piano, 
que era o seu que ali fora transportado, e, como 
se ali não estivesse ninguém, um tanto ausente e 
triste, inicia a sonata.

Senti verdadeiro aperto no coração quando 
terminou a execução da extraordinária fantasia 
musical.

Minha mãe havia tocado o mais belo scherzo de 
Beethoven...

Foi a última vez que a vi ao piano. (2008, 
p.109-110)

O episódio em questão tem ligação quase que direta com um 
dos momentos mais significativos da Recherche. Quando de sua 
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segunda visita à Balbec, o Narrador vai desabotoar suas botinas, e 
súbito, enxerga sua avó, que havia morrido há mais de um ano:

Comoção violenta de todo o meu ser. Logo à 
primeira noite, como sofresse de uma crise 
de fadiga cardíaca, procurando dominar meu 
sofrimento, curvei-me com lentidão e prudência 
para descalçar-me. Mas, mal havia tocado o 
primeiro botão de minha botina, meu peito 
inflou-se, cheio de uma presença desconhecida, 
soluções me sacudiam, lágrimas brotaram 
de meus olhos. [...] Acabava de perceber, em 
minha memória, inclinado sobre meu cansaço, 
o rosto terno, preocupado e decepcionado 
de minha avó, tal como ela estivera naquela 
primeira noite de chegada, o rosto de minha vó, 
não daquela que eu me espantara e censurara 
de lamentar tão pouco e que eu apenas tinha 
o nome, mas de minha avó verdadeira, cuja 
realidade viva eu tomava a encontrar pela 
primeira vez, uma recordação involuntária e 
completa, desde que ela tivera um ataque nos 
Campos Elísios. (2008, p.191-192)

A torre da igreja de Santo Hilário com seu galo de fero seja, 
talvez, o maior símbolo de Combray. O Narrador, antes mesmo 
de chegar na cidade que costumava passar as férias da Páscoa, 
o reconhecia. Antes de publicar Du côte de chez Swaan, Proust 
publicava “Igreja de Vilarejo”, no Le Figaro, em 03 de setembro de 
1912, crônica que traz longo trecho, que depois seria reelaborado. 
Vejamos no artigo:

Reconhecíamos de bem longe o campanário 
de nossa [igreja], inscrevendo no horizonte sua 
figura inesquecível. Quando meu pai, do trem 
que nos trazia de Paris, o avistava deslizando 
sucessivamente por todos os sulcos do céu, 
fazendo correr em todos os sentidos seu pequeno 
galo dos ventos [...] (2015, p.141 - grifo nosso)
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E agora no romance:

A torre de São Hilário que imprimia seu vulto, 
inesquecível no horizonte onde ainda não 
assomava Combray; na semana de Páscoa, 
quando meu pai avistava, do trem que nos trazia 
de Paris, aquela torre que deslizava por todos 
os campos do céu, fazendo correr em todos os 
sentidos o seu pequeno galo de ferro [...] (2006, 
p.92 - grifo nosso)

Octacílio, ao relembrar do galo de ferro da igreja de Santo 
Antônio, em Macaíba, o faz primeiro, em sua conferência, Proust e 
a Província, proferida na Academia Norte-Rio-grandense de Letras

esta igreja de Combray, cuja torre flechava 
todos os campos do céu, fazendo rodar em 
todos os sentidos o seu pequeno galo de ferro 
da torre de nossa Igreja de Santo Antônio, não 
é apenas um admirável motivo literário da 
província proustiana.

No Romance de Proust [...] foi a visão do 
campanário, dominando a Província de 
Combray, que sugeriu à Arte um dos episódios 
mais vivos para a idealização da mais bela de 
suas metáforas:

“Eu sou o Caminho da recuperação do Tempo 
perdido” (1955, p.86 - grifo nosso)

E depois, em suas Memórias: “[...] a igreja de Santo Antônio 
e em cuja torre rodopiava aos quatro ventos o pequeno galo de 
ferro que, trinta anos depois, eu iria recordar numa conferência da 
Academia Norte-rio-grandense de Letras, quando de visita oficial 
ao Estado” (2008, p.149 - grifo nosso).

Na esteira dos livros, que permeiam toda a Província Submersa, 
vimos, então, o escritor em sua juventude, comprando seus próprios 
livro e formando sua biblioteca particular. Ao relatar:
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Os deslumbrantes fundos de quadros descritos 
nos romances de José de Alencar [...] eu me 
debruçava sobre certas páginas d’O Sertanejo, 
d’O Tronco do Ipê, d’O Guarani e de Iracema 
possuído de tão profunda sensação de estesia 
como se eu estivesse a reviver indefinidamente, 
numa tarde de inverno, ao ver, entre surpreso e 
espantado, que dois arco-íris, vistos do paredão, 
como que desciam do céu para beber água no 
açude do Araçá. (2008, p.167)

O gatilho que os livros de José de Alencar dão ao escritor, é 
de profunda semelhança com François le Champi, de George Sand. 
Presente de sua avó na infância e que era lido por sua mãe na hora 
de dormir. Muitos anos depois encontrado na biblioteca do príncipe 
de Guermantes:

Não era entretanto um livro extraordinário, 
era François le champi, mas este nome, como 
o de Guermantes, não se confundia para mim 
com os que depois aprendi. A lembrança de 
tudo quanto, ao ouvir mamãe lê-lo, me parece 
inexplicável no enredo de François le champi 
[...] Certamente a “pena” de George Sande, para 
usar uma expressão de Brichot, sempre a falar 
em livros escritos com pena ágil, estava longe 
de parecer-me mágica, como tanto tempo, 
antes de se lhe haver lentamente moldado pelo 
meu gosto literário, julgar minha mãe. Mas, sem 
querer, eu a tornara magnética, como fazem 
por brincadeira os colegiais, e eis que mil nadas 
de Combray, há muito esquecidos, se punham 
por si mesmos a saltar, airosos, e vinham, uns 
após outros, prender-se ao bico imantado, 
em fila interminável a trêmula de lembranças 
(2013, p.225-226)

Para terminarmos – ainda que as relações e pontos de convergências 
se estendam pelas Memórias -, ressaltamos o final de cada obra.
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Para Samuel Beckett (2003, p.38-39) “as últimas cinco graças 
divinas – paralelepípedos, prato e colher, guardanapo, água nos 
canos e François le Champi – podem ser consideradas como uma 
única anunciação, fornecendo a chave de sua vida e de sua obra”. 
Portanto, ao passar por todos esses momentos de revelação, o 
Narrador decide qual será o assunto de sua obra: 

Então, menos brilhante sem dúvida do que a 
que me fizera vislumbrar na obra de arte o 
único meio de reaver o Tempo perdido, nova 
luz se fez em mim. E compreendi que a matéria 
da obra literária era, afinal, minha vida 
passada; que tudo me viera nos divertimentos 
frívolos, na indolência, na ternura, na dor, e 
eu acumulara como a semente os alimentos 
de que se nutrirá a planta sem adivinhar-lhe 
o destino nem a sobrevivência (2013, p.244,- 
grifo nosso)

Ao terminar suas Memórias, Octacílio se utiliza, mais uma 
vez, da memória involuntária como modelo estético, ao assumir 
novamente a filiação proustiana com o gatilho – ou “graça divina” -, 
para a escrita de seu livro:

Aqui terminam minhas recordações de infância 
e juventude na Província – cheia de brinquedos 
típicos, de pretextos folclóricos e de costumes 
locais, e afetivo campo de experiência de minhas 
primeiras miudezas literárias, filosóficas e 
artísticas, através dos livros dos outros. 

A ideia de escrevê-las – um dever indeclinável 
de todo homem de letras – nasceu, há três anos, 
quando uma reprodução do sugestivo quadro 
de Chagall – Moi et le Village – transportou-
me proustianamente à terra natal, distante, é 
verdade, no espaço e no tempo, mas, de raízes 
profundas, como se viu, na minha primeira fase 
de vivência intelectual. 
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No enredo, o autor esforçou-se sobretudo 
por situar-se apenas como um acidente de 
interessantes depoimentos de um “meio” e de 
uma “época”. 

Eis porque os verdadeiros personagens de 
Província submersa são a Memória, a Terra, os 
Episódios, as Ideias, os Escritores e os Livros 
(2008, p.288 - grifo nosso)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se para Octacílio Alecrim escrever “é um dever indeclinável de 

todo homem de letras”, ele o fez com rigor e maestria: tanto na 
exegese proustiana, levando o nome de Proust de Norte Sul, quanto 
na feitura de suas Memórias Neste sentido, ao examinar a relação 
do autor de À la Recherche du Temps Perdu com a Província, ousou 
redimensionar a Combray transportando-a para Macaíba. Se, por 
um lado, cidade e jardins, saíram da xícara de chá, em um; por outro 
os brinquedos, pretextos folclóricos e costumes locais, saíram de 
um quadro, no outro. 

Na realidade, todo leitor é, quando lê, o leitor 
de si mesmo. A obra não passa de uma espécie 
de instrumento óptico oferecido ao leitor a fim 
de lhe ser possível discernir o que, sem ela, 
não teria certamente visto em si mesmo. O 
reconhecimento, por seu foro íntimo, do que diz 
o livro, é a prova da verdade deste, e vice-versa, 
ao menos até certo ponto, a diferença entre 
os dois textos devendo ser frequentemente 
imputada não a quem escreveu, mas a quem leu. 
Além disso, o livro pode ser muito complicado, 
muito obscuro para o leitor ingênuo, e não lhe 
apresentar assim senão lentes turvas, com as 
quais lhe será impossível a leitura. Mas outras 
particularidades (como a inversão) o obrigarão a 
ler de tal maneira para ler bem; o autor não se 
deve com isso ofender, mas, ao contrário, deixa-
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lhe a maior liberdade, dizendo-lhe: “experimente 
se vê melhor com estas lentes, com aquelas, com 
aquelas outras” (PROUST, 2013, p.256)

A memória involuntária, o retorno à infância e o olhar 
para a província perdida são as lentes que Proust empresta ao 
leitor Octacílio Alecrim e, que este, faz emergir suas lembranças 
submersas nos anos, tão distante - no Tempo.
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dO NAtUrALIsMO À decAdÊNcIA LIterÁrIA: 
trANsFOrMAçÕes e PerMANÊNcIAs NAs LetrAs 
FrANcesAs e BrAsILeIrAs (1884-1924)

daniel Augusto P. silva (UerJ/cAPes)1

NATURALISMO E DECADÊNCIA: POÉTICAS ANÁLOGAS
Para parte significativa da crítica e da historiografia literárias 

brasileiras, é um lugar-comum a afirmação de que o Naturalismo e 
a Decadência literária possuiriam bases artísticas e expressariam 
visões de mundo opostas. Sob essa perspectiva, a ficção fin-de-
siècle teria rejeitado o exacerbado materialismo dos naturalistas, 
cujas obras funcionariam como arautos do positivismo oitocentista 
e do cientificismo. Nesse contexto, o artificialismo e o exotismo 
decadentes seriam uma reação à valorização dos instintos naturais 
veiculada pelas narrativas afiliadas à chamada escola de Émile 
Zola. Quando identificam-se pontos em comum entre as duas 
poéticas, normalmente aponta-se para aspectos apresentados 
como negativos, tais como o tratamento sistemático de casos 
patológicos, a partir de personagens obsessivos e doentios; a 
constância do tema da sexualidade desviante; e a produção de 
textos voltados para efeitos de recepção considerados baixos, 
como a repulsa, o medo e a excitação. Ao longo deste trabalho, 
defenderemos, ao contrário, que os livros naturalistas e 
decadentes compartilham de uma série de topoi, de convenções 
artísticas e de experimentalismos narrativos. Sustentaremos, 
ainda, que tais literaturas não se constituíram de forma antitética, 
embora possuíssem divergências, mas que se inseriram em um 
1  O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
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mesmo contexto de desencanto e de pessimismo, típicos da arte 
das décadas finais do século XIX.

Em seu artigo “Romantismo/Decadentismo: gêmeos sinistros?”, 
Luiz Edmundo Bouças Coutinho (2010) expressa uma das visões 
críticas mais recorrentes em relação às narrativas decadentes. 
Para o pesquisador, essa ficção se constituiria, sobretudo, pela 
recuperação de uma sensibilidade e de um conjunto de temas 
típicos da produção romântica. Ao se posicionarem contra os 
ideais positivistas, as obras da Decadência veiculariam uma atitude 
revoltosa e desencantada de seus personagens, em um revivalismo 
do mal du siècle. Além disso, a exploração do dandy como uma 
figura central desse tipo de narrativa evidenciaria mais um dos 
elos da prosa decadente com a romântica, já que o dandismo se 
estabeleceria pela valorização do indivíduo, com sua sensibilidade 
única e com suas características idiossincráticas. No início de seu 
artigo, porém, o crítico faz uma menção ao papel do Naturalismo, ao 
indicar quais poéticas efetivamente contribuíram para a formação 
da Decadência literária:

Se, por um lado, percebemos que o Naturalismo, 
apesar de diretamente combatido, exerceu 
sobre a narrativa decadentista uma influência 
sub-reptícia [...], especialmente no âmbito 
da tematização de bizarrias e anormalidades 
psicológicas, por outro, em proporção bastante 
próxima, somos levados a admitir que tais 
componentes mesclaram-se ao prolongamento 
de diversos registros de ‘patologias’ do 
Romantismo, evocadas pelo Decadentismo, 
desencadeando um estado favorável à liberação 
muitas vezes desenfreada de lidar com as 
sensações individuais. (COUTINHO, 2010, p.18)

O trecho acima é exemplar de algumas das frequentes 
imprecisões críticas no exame das relações entre a arte naturalista 
e a decadente. Primeiramente, afirma-se que o Naturalismo teria 
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sido “diretamente combatido” pelos artistas do “Decadentismo”. 
Não resta dúvidas de que diversos escritores do final do século 
XIX, muitos dos quais produtores de obras decadentes, emitiram 
juízos contra preceitos naturalistas, inclusive autores associados ao 
grupo de Médan, como Joris-Karl Huysmans. A Decadência literária, 
contudo, não se estabeleceu em uma escola ou em um movimento 
literário específico ou coeso, com declaração de princípios e grupos 
bem definidos (PIERROT, 1977; MARQUÈZE-POUEY, 1986; JOUVE, 
1989; SCHMID, 2008; PALACIO, 2011). A compreensão da história 
literária oitocentista como uma sequência de escolas que se opõem 
umas às outras leva a erros de percepção, pois as disputas de poder 
e as querelas estéticas do meio intelectual francês do período são 
bastante complexas, voláteis e multifacetadas, com frequentes 
sobreposições de tomadas de posição e, não raro, contradições. 
Por esse motivo, é inexato dizer que houve um choque declarado 
e uma rejeição entre naturalistas e decadentes. Em seguida, ao 
mesmo tempo que classifica a influência do Naturalismo apenas 
como “sub-reptícia”, voltada para a “tematização de bizarrias 
e anormalidades psicológicas”, o articulista a equipara, “em 
proporção bastante próxima”, à herança romântica, que, pelo 
contrário, é entendida como uma fonte central para a ficção 
decadente ao longo de todo o ensaio.

A imediata associação da Decadência literária à tradição 
romântica, desconsiderando-se o Naturalismo, costuma se pautar 
pelos estudos do crítico Mario Praz ([1930] 1996). Em um trabalho 
bastante minucioso, o italiano “se propõe a estudar a literatura 
romântico (da qual o decadentismo do fim do século passado não 
é mais do que um desenvolvimento) sob um dos aspectos mais 
característicos: a sensibilidade erótica” (PRAZ, [1930] 1996, p.11). 
Sua defesa é a da longa duração do Romantismo nas letras ocidentais, 
com diferentes versões e atualizações conforme as épocas. No final 
do século XIX, a ficção decadente seria uma dessas manifestações 
de base romântica, ao exprimir uma sensibilidade artística marcada 
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pela morbidez, pelo sadismo e pela defesa da liberdade radical dos 
indivíduos. Ao analisar especificamente as narrativas decadentes, o 
autor oferece um panorama bastante completo de suas realizações 
e traços estruturantes, mas não os credita a um diálogo intertextual 
com a tradição naturalista.

Com efeito, Praz ([1930] 1996) e Coutinho (2010), bem como 
tantos outros críticos, não estão errados em indicar a importância 
da arte romântica para a constituição da ficção decadente. A 
aproximação entre tais poéticas é patente, quando observamos 
as convenções narrativas compartilhadas e a recorrência de 
determinados tipos de personagem. As narrativas decadentes 
também estão repletas de cenas marcadas pelo onírico, pelo 
insólito, por uma atitude idealista em relação ao poder da arte e 
pela defesa da capacidade imaginativa do escritor. As influências de 
Edgar Allan Poe e de Baudelaire, por exemplo, são determinantes 
para a gestação de alguns dos princípios artísticos da Decadência. 
A interpretação, entretanto, de que tais características seriam 
completamente incompatíveis com aspectos da abordagem 
naturalista não apenas promove uma leitura limitada da ficção 
decadente, como também do próprio Naturalismo, que, como 
observaremos, também se estrutura como uma arte heterogênea. 
Parte dessa confusão surge, ainda, de uma hesitação terminológica 
em relação à Decadência literária, frequentemente tratada como 
equivalente a Simbolismo, que teria como enfoque a exploração de 
estados da consciência humana, em vez da representação mimética 
e ficcional de eventos (SILVA, 2019).

Nos estudos literários franceses, desde, pelo menos, a década 
de 1970, um conjunto de pesquisas vêm se dedicando a rever a 
suposta separação entre Naturalismo e a ficção decadente. Em um 
dos principais exames sobre a arte finissecular, Jean Pierrot defende 
que a “Decadência constitui o denominador comum de todas as 
tendências literárias que se manifestam nos últimos vinte anos do 
século XIX” (1977, p.17 - tradução minha). Mesmo ao considerar o 
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ápice da produção naturalista entre as décadas de 1870 e 1880, 
o francês identifica que, nesse período, romances associados ao 
Naturalismo ainda são produzidos, os quais também expressam, 
por vezes, uma percepção de degradação da sociedade. Ao listar 
algumas das características centrais da Decadência literária, ele 
aponta para a persistência de uma concepção, em maior ou em 
menor grau, determinista sobre o comportamento físico, fisiológico 
e social na construção das personagens, que precisam lidar com 
seus desejos sexuais e com seus outros instintos. Embora revele 
uma concepção restrita da narrativa naturalista e, na passagem 
a seguir, trate da decadência em termos de Simbolismo, o autor 
explicita um importante ponto de contato na visão de mundo das 
duas poéticas:

Um outro erro consistiria em isolar 
exageradamente as diferentes correntes 
literárias que disputam o centro das atenções 
nesse período. Entre Naturalistas e Simbolistas, 
embora aparentemente tão distantes, existem 
afinidades. Se seus pontos de chegada são 
diametralmente opostos, já que os primeiros 
se comprazem na descrição dos aspectos 
mais sombrios da existência, no estudo 
da degradação dos seres pertencentes às 
categorias sociais mais modestas, ao passo 
que os segundos se fecham em um paraíso 
interior de decoração refinada, seus pontos de 
partida são, na verdade, o mesmo: trata-se de 
uma concepção fundamentalmente pessimista 
da vida. Para se convencer de que, em suas 
origens, e até a uma época bastante tardia, 
as duas tendências tenham vivido em um 
estado de relativa simbiose, basta considerar 
a atividade de algumas das revistas literárias 
que aparecem no último quarto do século, nas 
quais se avizinham e convivem uns e outros. 
(PIERROT, 1977, p.17 - tradução minha)
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Se Pierrot (1977) coloca os termos da questão de forma 
atenuada, como uma “relativa simbiose” entre as poéticas, o 
desenvolvimento das pesquisas sobre a Decadência trouxe consigo 
outros argumentos para estabelecer os pontos de contato com o 
Naturalismo. Ao analisar a linguagem típica das obras decadentes 
e seu imaginário, Jean de Palacio não hesita em sua afirmação: 
“Que o Naturalismo tenha cotejado a Decadência é uma evidência, 
há muito tempo reconhecida” (2011, p.33 - tradução minha). Para 
o estudioso, não teria havido exatamente uma ruptura artística 
em relação à forma naturalista de se produzir arte, mas sim uma 
continuidade e uma associação dessas realizações literárias, que 
passaram a compartilhar procedimentos e temáticas. Ao explorar 
suas hipóteses, ele explicita três movimentos argumentativos, 
nem sempre sistematizados em seu texto: i) a expansão da 
compreensão da noção de Decadência, que poderia agrupar 
obras normalmente tidas como naturalistas; ii) o entendimento 
de que as narrativas decadentes seriam o excesso do Naturalismo, 
radicalizando a morbidez e a violência; iii) a noção de que a ficção 
naturalista teria produzido uma vertente decadente, em razão de 
escolhas linguísticas particulares. Entre as imagens comuns aos 
dois tipos, recorrentemente citadas, estariam, por exemplo, a do 
corpo humano retratado como um queijo podre2 e a de espaços 
narrativos dominados por larvas e vermes. Naturalmente, haveria 
diferenças na forma de representar, estilística e discursivamente, 
tais cenas, quando consideramos a tendência decadente ao 
hermetismo e ao esteticismo.

O argumento do pesquisador se concentra, sobretudo, em 
defender que alguns livros naturalistas derivaram em obras 

2  Na literatura brasileira, o conto “Palestra a horas mortas” (1900), de Medeiros e 
Albuquerque, pode ser tomado como ilustrativo dessa confluência. Na narrativa, um 
jovem estudante de Medicina se apaixona por uma moça tuberculosa, que imagina 
seu pulmão e sua estrutura corporal como um “queijo vermelho e sangrento, roído 
pelos micróbios” (BATALHA; FRANÇA; SILVA, 2017, p.174). Ao final da história, com a 
morte da jovem, o rapaz toma um cálice com o sangue de uma de suas hemoptises 
e também falece.
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decadentes, a partir de um uso específico da linguagem. Sua definição 
da Decadência literária é voltada para aspectos majoritariamente 
textuais, ao verificar os usos idiomáticos presentes nas narrativas 
de seu corpus de análise. De maneira hiperbólica, Palacio afirma 
que “há um idioleto particular à Decadência. Pode-se escrever em 
decadente, como se faria em inglês ou em alemão” (2010, p.34-
35 - tradução minha). Repletos de termos raros, neologismos, 
arcaísmos, jargões de especialidades científicas, frases nominais, 
assíndetos, sufixações nominais, adjetivais e adverbiais incomuns, 
os textos decadentes revelariam um grau destacado grau de 
experimentação com a linguagem, que, recorrentemente, visava 
a impor dificuldades de interpretação para o público-leitor. Como 
indica Palacio (2010, p.34), Léon Henrique, participante do grupo 
de Médan, teria oferecido um exemplar da deriva decadente do 
Naturalismo ao publicar o romance Un caractère (1889), cujas 
palavras raras e construções verbais foram percebidas, tanto pela 
crítica quanto por escritores contemporâneos, como Paul Alexis, 
como tipicamente decadentes.

Em verbete sobre a decadência para o Dictionnaire des 
naturalismes, Jacques Noiray também busca estabelecer os 
pontos de ligação entre as poéticas, ao expressar que “é curioso 
de constatar que os decadentes, filhos da melancolia romântica, 
sejam também os herdeiros da observação realista” (2017, 
p.283 - tradução minha). Entre as características e afinidades 
apresentadas pelo estudioso como centrais para explicar o 
fenômeno de convergência artística, destacam-se duas: i) a 
criação artística com base no princípio da observação, que, na 
Decadência, poderia ser tomada de forma excessiva, a ponto de 
transformar o real em um conjunto de fragmentos aparentemente 
desconexos ou, em razão das nevroses dos personagens, de 
exagerar os efeitos gerados pelas experiências retratadas; e ii) ao 
buscar superar o que acreditava ser os impasses do Naturalismo, 
as obras decadentes teriam exagerado seus recursos, radicalizado 
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a tentativa de chocar a recepção e, com isso, apresentaria um 
prolongamento da poética anterior.

São relevantes os exemplos apresentados por Noiray (2017) 
de como diversos escritores, mesmo os a priori naturalistas, 
emitiram juízos até mesmo positivos sobre a Decadência literária 
e demonstraram, em maior ou em menor grau, identificação 
com essa forma artística. Ao avaliar, elogiosamente, o estilo 
dos irmãos Goncourt, com sua écriture artiste, Zola expressou 
uma simpatia por obras decadentes, marcadas por uma atitude 
ousada ao explorar temas polêmicos (NOIRAY, 2017, p.281). Além 
do comentário crítico, o escritor teria se valido, em sua produção 
ficcional, de personagens e de situações narrativas análogas às 
da decadência, marcadas por delírios de protagonistas artistas 
e de comportamentos sexuais retratados como perversos, e 
explicitadas em passagens de romances como La Curée (1875), La 
Faute de l’abbé Mouret (1875) e L’Œuvre (1886). À lista adicionam-
se autores como Jean Lorrain e Octave Mirbeau, cujos romances 
são significativamente marcados pela violência e pela fascinação 
pela degradação física e corporal. Huysmans é, ainda, enrolado 
na seleção, e em posição de destaque, como estudaremos mais 
detidamente no próximo tópico deste trabalho.

Também nos estudos sobre o Naturalismo na literatura brasileira 
tem-se assinalado a sua proximidade com a Decadência literária. 
Em prefácio à edição do conto “Impotência” (1897), publicado por 
Paulo Barreto, nome de batismo de João do Rio, no jornal Cidade 
do Rio, Leonardo Mendes, ao identificar o apreço do Naturalismo 
por objetos de decoração e por algum grau de artificialismo, revela 
que, ao contrário do postulado pela historiografia tradicional, “há 
marcas decadentistas em romances naturalistas como A carne 
(1888), de Júlio Ribeiro, George Marcial: romance da sociedade 
e da política do fim do Império (1901), do escritor catarinense 
Virgílio Várzea [...]” (2018, p.25), além de citar Bom-Crioulo (1895), 
de Adolfo Caminha, O Barão de Lavos (1891), do português Abel 
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Botelho, e A mulata (1895), do também português Carlos Malheiro 
Dias. Os espaços narrativos de tais obras são, ainda, descritos de 
forma muito negativa e, não raras vezes, recebem a qualificação de 
decadentes, degradados ou degenerados.

Na continuação de sua explanação, Mendes explora como o 
materialismo naturalista e o artificialismo decadente se fazem 
presentes no conto de Barreto, e ressalta que “o apreço pelo 
artifício não abala a crença naturalista na primazia do mundo 
natural e dos sentidos do corpo físico, da futilidade da ação e 
da morte de deus” (2018, p.26-27). A partir dessa explicação, 
constata-se que as duas formas promovem uma estruturação 
narrativa bastante moderna, ao desvalorizarem o romanesco em 
prol da descrição, tal qual examinaremos de forma mais detida 
nas seções subsequentes. É central, igualmente, a compreensão 
de que o ser humano estaria vivendo em um mundo não mais 
regido por dogmas religiosos. Finalmente, a narrativa analisada 
pelo pesquisador se baseia na história de um protagonista gay, 
em uma tradição — tanto naturalista quanto decadente — de 
explicitar e dar espaço a diversos tipos de sexualidades, sobretudo 
aquelas encaradas como periféricas e desviantes às convenções 
sociais e aos padrões morais oitocentistas.

Tendo em vista esses estudos, é possível sistematizar alguns 
aspectos centrais da confluência entre Naturalismo e Decadência 
literária: i) a exploração de patologias de suas personagens, tanto 
físicas quanto psicológicas; ii) as experimentações linguísticas e 
narrativas, com enredos que, por vezes, abdicam das peripécias e 
do romanesco; iii) a produção de efeitos artísticos impactantes e 
fisiológicos, como a repulsa, o medo e a excitação; iv) a explicitação 
de uma visão de mundo pessimista e negativa; v) o enfoque na 
corporalidade humana e em seus desejos sexuais; vi) a valorização 
da violência, da morbidez e do chocante, de forma a impactar a 
recepção e, em muitos casos, impulsionar a divulgação da obra. 
Para entendermos como essas relações se estabelecem em casos 
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concretos, examinaremos, a seguir, o caso do francês Joris-Karl 
Huysmans e o do brasileiro Carlos de Vasconcelos. A trajetória do 
primeiro é fundamental para avaliarmos como o Naturalismo foi, 
aos poucos, transformando-se, sendo contestado e oferecendo 
técnicas para a constituição da Decadência literária. Já as narrativas 
do segundo autor e, particularmente, sua recepção na imprensa 
demonstram como as duas tendências imiscuíram-se e foram 
bastante longevas nas letras nacionais, ultrapassando até mesmo a 
Semana de Arte Moderna de 1922.

JORIS-KARL HUYSMANS, O PONTO DE INFLEXÃO DO 
NATURALISMO

A carreira de Joris-Karl Huysmans (1848-1907) é bastante 
representativa das transformações artísticas das últimas décadas 
do século XIX. Embora tenha expressado, frequentemente, uma 
aversão a determinados aspectos culturais de seu tempo, como 
o americanismo crescente e o sufrágio universal, o autor estava 
em plena sintonia com os desafios e com as querelas do meio 
intelectual francês. Não apenas sua produção ficcional, como 
também seus textos críticos revelam suas tomadas de posição 
nas disputas simbólicas finisseculares. Além de ter sido um dos 
primeiros a defender a arte impressionista na imprensa, produziu 
uma série de artigos em prol das narrativas de Émile Zola e do 
Naturalismo. Embora tenha considerável unidade temática e 
estrutural, sua obra romanesca costuma ser, didaticamente, 
dividida em três momentos, intimamente interligados: inicialmente, 
os textos naturalistas, alinhados ao programa do grupo de Médan; 
em seguida, a publicação de livros paradigmáticos da Decadência 
literária; por fim, os volumes de cunho religioso, que marcariam a 
conversão do escritor ao catolicismo.

Tendo em vista nosso escopo neste trabalho, é relevante 
traçar, ainda que brevemente, o percurso de Huysmans desde suas 
narrativas naturalistas até às produções decadentes. Publicado 
em 1876, Marthe: histoire d’une fille, seu primeiro romance, tem 
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como foco a queda da protagonista, uma aspirante à atriz, que 
acaba se prostituindo para conseguir ganhar seu sustento. Além de 
viver em um ambiente degradado, a personagem ainda é vítima de 
violência de um de seus patrões, passa por abortos e se entrega 
ao alcoolismo. Por esse curto resumo da intriga, já é possível 
notar como a publicação apresenta, de forma prototípica, diversos 
elementos centrais do Naturalismo. Editada na Bélgica, para escapar 
à censura francesa do período, a estratégia de composição da obra, 
para além dos aspectos técnicos e literários, visa à polêmica e ao 
choque. Como aponta Sylvie Thorel-Cailleteau (2005a, p.4): “Para 
Huysmans, trata-se de [...] produzir uma obra escandalosa a fim de 
ocupar um espaço no meio literário”. De fato, o autor tem sucesso 
nessa empreitada, e consegue despertar, igualmente, a atenção de 
Zola, que avalia positivamente o aspecto naturalista do romance, 
tanto em troca de correspondência quanto em artigo publicado no 
Le Voltaire, em 1879. A partir desse momento, não apenas Huysmans 
passa a formar o grupo de Médan, como também é apresentado ao 
editor Charpentier, figura de relevo para a divulgação da produção 
naturalista na França, que será o responsável por publicar o seu 
segundo romance: Les Sœurs Vatard (1879), baseado na história de 
duas irmãs operárias.

No volume coletivo Les Soirées de Médan (1880), a contribuição 
do escritor é a novela Sac au dos, na qual, com base autobiográfica, 
revela a participação de um jovem soldado na Guerra Franco-
Prussiana de 1870. Em razão de doenças adquiridas pelas condições 
insalubres oferecidas aos combatentes, o rapaz nunca participa 
efetivamente do conflito. Contrária ao tom patriótico de parte das 
produções do período, a obra se encerra com uma reflexão irônica da 
narração sobre como é relaxante ter a própria latrina para defecar, 
em vez de precisar dividi-la com desconhecidos, como acontecia 
durante a guerra. É importante destacar, ainda, que as outras novelas 
de Huysmans, mesmo aquelas concomitantes ou posteriores à sua 
produção decadente, foram estruturadas de acordo com princípios 
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e convenções naturalistas. A título de exemplificação, La Retraite de 
Monsieur Bougran, escrita em 1888, mas publicada postumamente 
em 1964, apresenta um enredo característico do Naturalismo 
cômico (BAGULEY, 1990), em que o protagonista, após ser forçado 
a se aposentar, buscar recriar seu antigo escritório e sua rotina 
de trabalho em sua casa, repetindo diariamente os mesmos atos 
administrativos do passado e produzindo despachos para si mesmo.

Mesmo ao estruturar obras plenamente naturalistas, Huysmans 
se notabilizava por uma diferença importante em relação a outros 
escritores do grupo de Médan: o seu estilo de escrita. Carregadas 
de neologismos, termos raros, inversões sintáticas e descrições 
pictóricas, as frases do escritor são consideradas excessivas, pouco 
coloquiais e por demais artificiais. Nessas escolhas discursivas, 
é patente a influência da écriture artiste dos irmãos Goncourt, 
embora haja críticos que nela identifiquem uma saturação, a 
ponto de formar a linguagem modelar da Decadência (CRESSOT, 
1938; MITERRAND, 1985). Essa também era a percepção de seus 
contemporâneos: o principal ponto de admoestação de Zola em 
relação à Marthe (1876) é a forma linguística do livro, cujos supostos 
abusos de estilo poderiam comprometer a compreensão (THOREL-
CAILLETEAU, 2005b). De forma semelhante, Flaubert, ao enviar uma 
carta ao autor após a leitura de Les Sœurs Vatard (1879), comenta:

A substância de seu estilo, sua matéria mesmo, 
é muito sólida. Ora, penso que está sendo 
modesto, ao não acreditar nisso. Por que 
desejou reforçá-lo com expressões enérgicas e 
frequentemente grosseiras? Quando é o autor 
que fala, por que fala como seus personagens? 
Note que enfraquece, assim, o idioma de 
seus personagens. Que eu não entenda 
uma locução empregada por um criminoso 
parisiense, não há problema. Se acredita que 
essa é uma locução típica, indispensável, 
dou-me por vencido, afirmo apenas minha 
ignorância. Mas quando o escritor emprega, 
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ele mesmo, um monte de palavras que não 
estão em nenhum dicionário, então tenho o 
direito de me revoltar contra ele. [...]

Tenha cuidado, senão cairemos, como nos 
tempos da tragédia clássica, na aristocracia 
dos temas e na preciosidade das palavras. 
(FLAUBERT, [1879], p.224-225 - tradução minha)

Nessa mesma carta, Flaubert julga negativamente a estrutura 
do romance, pois não conseguiria identificar uma perspectiva bem-
definida, um ponto de referência para o leitor. Além disso, o autor 
de Madame Bovary (1857) critica a falta de desenvolvimento da 
narrativa, já que a recepção manteria a mesma impressão do início 
até o fim da obra, sem modificações significativas. Mais uma vez, 
Zola também expressa preocupações semelhantes em sua leitura 
do livro, censurando o excesso de termos raros e a preciosidade 
de estilo. Ele indica, ainda, como Les Sœurs Vatard funcionaria 
como um livro sem peripécias, a ponto de parecer um romance 
sobre nada, repleto de passagens triviais (THOREL-CAILLETEAU, 
2005b). Pela estrutura linguística e pelo progressivo abandono da 
construção romanesca, mesmo as obras naturalistas de Huysmans 
começam a ser identificadas, em suas idiossincrasias, como desvios 
às expectativas do que seria um romance naturalista típico. Ao 
identificar outras avaliações críticas que destacam o minucioso 
trabalho de estilo do autor no romance em questão, Thorel-
Cailleteau destaca que esses comentários revelam “a proximidade 
do naturalismo com o que ainda não se chama, nessa época, de 
decadência” (2005b, p.79 - tradução minha).

Em 1884, com a publicação de À Rebours, Huysmans 
estabelecerá um decisivo ponto de inflexão para a literatura 
naturalista. Sua narrativa funcionará como o texto central para a 
Decadência literária e estabelecerá temas, figuras e convenções 
estilísticas para a arte fin-de-siècle. Contrário a tudo aquilo que é 
natural, banal e trivial, o protagonista Des Esseintes desenvolve 
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seus gostos artísticos ultrarrefinados, que dão destaque ao bizarro, 
ao mórbido, ao artificial e ao grotesco. Além de desestruturar o 
modelo romanesco radicalmente, ao propor capítulos praticamente 
sem peripécias e que podem ser lidos em qualquer ordem, o escritor 
promove uma narração digressiva, voltada para comentários sobre 
artes plásticas, descrições de ambientes e enumeração de livros 
da biblioteca do personagem principal. Na filiação artística de Des 
Esseintes, ocupam lugar de destaque Baudelaire, Poe e Mallarmé, 
o que indica uma herança literária diferente das bases naturalistas. 
Vale destacar, ainda, como a linguagem se afasta do coloquialismo 
e se transforma, por vezes, em um exercício de erudição. De todo 
modo, a obra se baseia, em grande medida, nas obsessões e nas 
patologias do personagem. A presença do Naturalismo na obra, 
ainda que também estruturante, é tratada, contudo, de forma 
parodística, como aponta Pedro Paulo Catharina:

Estabelecendo, em um primeiro momento, 
a superação do romance naturalista, de cuja 
proposta estética participava, Huysmans 
propõe, com Às avessas, novos valores 
simbólicos que se contrapõem ambiguamente 
a essa estética. Assim, desenvolve a intriga 
tradicional, abole a ação, parodia o herói 
naturalista determinado pelo meio e pela 
herança genética. (CATHARINA, 2005, p.35)

Se Às avessas conserva traços naturalistas 
e talvez até uma certa temática – afinal a 
história de des Esseintes pode ser vista como 
um caso clínico ao gosto naturalista – trata-os 
às avessas, com ironia e em tom de paródia. 
(CATHARINA, 2005, p.145)

Na “Notícia”, parte anterior aos capítulos da narrativa, o leitor 
é informado da genealogia da família de Des Esseintes, a partir de 
retratos expostos no castelo de Lourps. Com o passar das gerações e 
das alterações no meio em que viviam, aconteceria um progressivo 
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enfraquecimento dessa raça. O aspecto doentio e obsessivo do 
protagonista seria a representação por excelência dessa decadência. 
Com essa estrutura, poderíamos ser levados a crer de que se trata 
de um estudo naturalista por excelência. Os episódios explicitados, 
contudo, têm origem não na observação de um caso real; pelo 
contrário, eles foram forjados a partir dos capítulos iniciais de 
uma outra obra literária, as Mémoires d’Outre-tombe (1848), de 
Chateaubriand (FUMAROLI, 1983, p.354). No prefácio escrito ao 
romance, em 1903, Huysmans busca, igualmente, reforçar o caráter 
de separação de À Rebours do Naturalismo, que julgaria como 
esgotado nesse período. Observamos, contudo, que essa ruptura 
não acontece tal qual retrata o autor anos depois, sobretudo se 
considerarmos a complexidade de relações estabelecidas entre a 
poética naturalista e a decadente.

Apesar de À Rebours ter sido o texto paradigmático da 
Decadência literária, e uma fonte intertextual essencial para grande 
parte dessa literatura na França e internacionalmente, Huysmans 
nunca se declarou como pertencente a um grupo decadente. 
Embora seja constantemente mencionado em periódicos como Le 
Décadent (1886-1889) e, por determinado período, estreite relações 
com escritores como Jean Lorrain, Joséphin Péladan e Léon Bloy, 
a sua posição no meio intelectual passa a ser de independência 
(CATHARINA, 2005; LOCMANT, 2010). Para além dessa posição, é 
importante destacar que o próprio Huysmans insere uma crítica 
no primeiro capítulo de seu romance Là-bas (1891) ao estilo e a 
uma falta de ideias dos decadentes, ao revelar a visão e as críticas 
de Durtal, o protagonista da obra, sobre alguma das principais 
tendências literárias do período:

Na França, no atual momento, no descrédito 
em que soçobra a receita puramente 
corpórea, restam dois clãs: o liberal, que põe o 
naturalismo ao alcance dos salões, podando-o 
de assuntos atrevidos e de linguagens novas, e 
o clã decadente, mais intransigente, que rejeita 
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molduras, ambientes e até corpos, e, sob pretexto 
de um diálogo entre almas, divaga na algaravia 
ininteligível dos telegramas. Na verdade, [este] 
se limita a esconder sua incomparável penúria 
de ideias sob um aturdimento proposital do 
estilo [...]. (HUYSMANS, 2018, p.9-10)

Se o posicionamento público do escritor revelava reservas 
em relação a pequenos grupos autodenominados decadentes, 
a sua produção romanesca, após À Rebours, continua a se 
valer de aspectos típicos da prosa fin-de-siècle e a mesclá-los a 
características naturalistas (SILVA, 2019). Esse é o caso de En rade 
(1887), que revela a confluência das duas tendências de forma 
bastante clara. Em parte de sua correspondência, Huysmans 
define a narrativa como tendo sido estruturada em duas partes: 
uma, baseada na vida real; a outra, calcada em sonhos e fantasias 
(GRIFFITHS, 1990). O protagonista da obra, Jacques Marles, 
refugia-se com a sua esposa no castelo em ruínas de um tio dela 
para fugir da cobrança de dívidas em Paris. Além da questão 
financeira, sua mulher, Louise, está acometida por uma misteriosa 
doença nervosa. É nessa situação de angústia e de desilusão que 
ambos partem para o castelo de Lourps, em uma comunidade no 
interior da França. Ao mesmo tempo que revela hábitos pitorescos 
dos moradores da região e destaca a progressiva piora no estado 
de saúde de Louise, a narração dedica capítulos inteiros ao mundo 
onírico do personagem principal, com diversos pesadelos sendo 
descritos em detalhes, e aos aspectos góticos da espacialidade.

Em Là-bas (1891), as reflexões sobre as mudanças do Naturalismo 
e a sua aproximação com a Decadência literária continuam bastante 
patentes. No primeiro capítulo da obra, Durtal conversa com seu 
amigo, o médico Des Hermies, sobre questões literárias. Embora os 
dois personagens tenham posicionamentos diferentes, a síntese da 
cena é de esgotamento dos aspectos tradicionais do Naturalismo 
e de necessidade de transformação. Assim, mesmo o personagem 
principal procura um novo caminho para essa arte, que deveria 
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se ocupar não apenas dos aspectos materiais de suas figuras, mas 
também de lidar com os mistérios da existência. Por esse motivo, 
Durtal propõe um “Naturalismo espiritualista”, que abriria uma via 
paralela à iniciada por Zola. As críticas mais contundentes, contudo, 
presentes desde a primeira página, são formuladas pelo interlocutor 
do protagonista:

— Não censuro o Naturalismo nem seus termos 
chulos, seu vocabulário de latrinas e hospitais, 
pois isso seria injusto e absurdo; primeiro 
porque certos assuntos os requerem; depois 
porque, com o rebotalho de expressões e borra 
de palavras, é possível erigir obras imensas 
e poderosas; [L’Assommoir], de Zola, é prova 
disso; mas a questão é outra, o que eu critico 
no naturalismo não é a pesada têmpera de seu 
estilo tosco, é a imundície de suas ideias; o que 
critico é ter ele encarnado o materialismo na 
literatura, ter enaltecido a democracia da arte! 
(HUYSMANS, 2018, p.6)

Ao longo da narrativa, dedicada a investigar o satanismo 
contemporâneo e compará-lo ao medieval, a partir da biografia de 
Gilles de Rais, observamos como esse “Naturalismo espiritualista” 
proposto por Durtal dá forma, na verdade, a um romance decadente. 
Além da preocupação com questões cotidianas e com a exploração 
dos instintos humanos, Lá-bas explicita uma série de discussões 
de base mística, com menções a analistas de sonhos, anticristos, 
astrólogos, cabalistas, cartomantes, cristãos, espíritas, exorcistas, 
místicos, ocultistas, possuídos, rosacruzes, e, em especial, satanistas. 
Destacam-se, ainda, cenas marcadas pelo insólito e por uma 
representação não mimética da realidade, com paisagens naturais 
sendo transformadas e descritas em objetos artificiais grotescos. 
Por fim, a temática do esteticismo é estruturante do volume, a tal 
ponto que os assassinatos descritos são entendidos também como 
um tipo de arte refinada.
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Ao verificarmos a produção ficcional de Huysmans, observamos 
como o autor, mesmo depois de se afastar do grupo de Médan 
e, mais especificamente, de Zola, produz obras decadentes com 
diversos elementos estruturais naturalistas. Sua obra é, aliás, prova 
da ambiguidade e da confluência de poéticas da literatura do final do 
século XIX. Se o romance paradigmático da Decadência literária, À 
Rebours, surge com aspectos, ainda que paródicos, do Naturalismo 
e advém de um autor ligado intimamente a essa poética, é natural 
que o desenvolvimento da ficção decadente também revele uma 
proximidade artística com os romances naturalistas. Mantêm-se os 
estudos de casos patológicos, as cenas violentas, a representação 
crua dos instintos sexuais, os experimentalismos com a estrutura 
narrativa, e aliam-se a esses traços um estilo discursivo preciosista, 
a tematização do esteticismo, o enfoque na metalinguagem, o 
interesse pelo misticismo e pela transcendência espiritual, e a 
valorização de tudo o que é artificial e grotesco.

CARLOS DE VASCONCELOS, O NATURALISMO E A DECADÊNCIA 
NO BRASIL DE 1922

Na literatura brasileira, é possível identificar, igualmente, 
narrativas alinhadas, ao mesmo tempo, ao programa naturalista e 
aos ideais artísticos decadentes. Além dos exemplos mencionados 
na primeira parte deste trabalho, em que citamos textos naturalistas 
com características decadentes, há também narrativas decadentes 
com diversos aspectos naturalistas, desde o final do século XIX 
até meados do XX, o que indica como as linhas de fronteiras entre 
as duas poéticas são difíceis de demarcar de forma rigorosa e 
unívoca. Entre elas, destacamos, por exemplo, os romances de Raul 
de Polillo (1898-1979)3, Dança do Fogo: o Homem que não queria 
ser Deus (1922) e Kyrmah: Sereia do vício moderno (1924), ambos 
publicados por Monteiro Lobato, além de algumas das narrativas 
de João do Rio em Dentro da noite (1910). Para analisarmos mais 

3  Para mais informações sobre Raul de Polillo, consultar França & Silva (2017) e 
Silva (2019).
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detidamente como Naturalismo e Decadência literária dialogam em 
nossa literatura, tomaremos o caso do volume de contos Torturas 
do Desejo: episódios trágicos (1922), publicado por Carlos de 
Vasconcelos (1881-1923)4 pela Editora Castilho.

A continuidade da ficção decadente ao longo do século XX é 
apontada por Lúcia Miguel Pereira (1988, p.223) e evidenciada, 
de forma mais explícita, por Brito Broca (1991). Em texto 
publicado n’A Gazeta, em 1958, o crítico indica que haveria um 
grupo de narrativas, associadas às duas poéticas, que, embora 
desconhecidas dos contemporâneos, haviam constituído uma 
tendência importante da literatura no início do Novecentos. Além 
de mencionar que os textos de tais autores seguiam tanto “uma 
[tendência] neonaturalista, [quanto] outra decadente e mórbida” 
(BROCA, 1991, p.368), ele ressalta que as duas tinham como objetivo 
chocar e impactar a recepção. Na argumentação de Broca, as duas 
correntes frequentemente se imbricavam na narração de “amores 
mórbidos, taras, vícios de todas as espécies” (1991, p.369).

No contexto das primeiras décadas do século XX, Broca cita 
nomes de escritores ainda obscuros ao público-leitor e à crítica 
literária, como os de Théo Filho, Benjamin Constallat, Carlos de 
Vasconcelos, Jarbas Andréa, Emília Moncorvo Bandeira de Melo – 
cujo pseudônimo era Madame Chrysanthème –, Sílvio B. Pereira 
e Raul de Polillo. Pelas datas das narrativas mencionadas em seu 
estudo crítico e das aqui estudadas, é possível verificar que a 
ficção decadente e, por extensão, a naturalista, prosperaram até 
mesmo depois da Semana de Arte Moderna de 1922, o que indica 
a sua persistência e a sua relevância na literatura brasileira. Se a 

4  Carlos Carneiro Leão de Vasconcelos (1881-1923) foi um engenheiro e escritor 
brasileiro. Sua atuação intelectual é um pouco mais conhecida pela defesa que fez 
da criação do estado do Acre em algumas de suas publicações. Entre romances, 
volumes de contos, narrativas de viagem e textos de cunho mais analítico, sua 
obra é composta por As terras do Acre (1905), Pro-Pátria (1908), Plácido de Castro 
(1911), Cartas da América (1912), Notas da Europa (1914), Roosevelt (1914), A 
Loucura do Kayser (1914), A tragédia divina (1915), Antonieta Rudge (1916), 
Casados... na América (1920), Deserdados (1921) e Torturas do Desejo (1922).
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historiografia nacional teve dificuldades em identificar os grupos 
naturalistas do século XIX (CATHARINA; MENDES, 2019), esses 
autores do XX ficaram ainda mais à margem dos estudos literários. 
Apesar de verificar a pertinência em se rememorar tal produção, 
Broca classifica-a como “literatura sensacionalista” e “subliteratura” 
(1991, p.372). Para além das valiosas informações sobre as obras 
pouco conhecidas da ficção decadente, o estudo do crítico se 
notabilizou, ainda, por uma série de comentários sobre a circulação 
da obra de Jean Lorrain e de Oscar Wilde, e, mais especificamente, 
de como João do Rio interagiu com as narrativas decadentes desses 
dois autores.

Em um meio literário cada vez mais próximo das vanguardas 
europeias, o livro de Carlos de Vasconcelos, embora divulgado 
pela imprensa em diferentes locais do país, parece não ter tido 
uma recepção numerosa. Em artigo não assinado no periódico O 
Imparcial de 10 de janeiro de 1922, em sua quarta página, o articulista 
reclama que “em outro meio, ainda não corrompido pelo idiotismo 
estético de Marinetti e Benjamin Costallat, Torturas do Desejo teria 
uma grande repercussão”. No texto, fica patente a visão de que a 
literatura brasileira, tomada pelo “mal da velocidade” e interessada 
em “peregrinar pelo futuro”, estaria dando mais destaque a obras 
de caráter futurista e preterindo aquelas que, de uma forma ou de 
outra, associavam-se a ideais poéticos concebidos no século XIX. 
De fato, tal fenômeno é verificável no apagamento de diversos 
escritores do período, que foram associados pelos modernistas 
ao passado. A precoce morte de Vasconcelos, no ano seguinte à 
publicação do volume, em decorrência de um incêndio, certamente 
contribuiu para esse apagamento crítico-historiográfico.

A recolha de contos foi associada pelos críticos tanto à tradição 
realista-naturalista quanto à arte decadente. Em alguns casos, 
as duas tendências foram sugeridas; em outros, há o destaque 
específico a uma delas. Um dos primeiros a notar um duplo 
pertencimento da obra foi o crítico Alves de Souza, na coluna 



88

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

“Impressões de leitura”, do jornal O Paiz, em 20 de agosto de 1922. 
Além de destacar o caráter original e impactante da obra, que uniria 
a observação social e humana a uma percepção da subjetividade, 
da psicologia humana e um traço bastante imaginativo, ele ressalta 
a complexidade do autor, capaz de unir traços tipicamente realistas 
a um outro tipo de arte:

A exuberância da sua imaginação, aliada a 
uma impressionante maestria anatômica do 
dissecador inexorável do ‘documento humano’, 
faria dele o último abencerragem do realismo, se, 
na verdade, não predominasse também no seu 
facies psíquico-estético a verdadeira obsessão de 
exibir almas dilaceradas, paixões em tumultos, 
caracteres contraditórios, destinos imprevisíveis, 
de modo a termos da personalidade literária do 
senhor Carlos de Vasconcelos uma impressão de 
fascinadora e rara complexidade. (SOUZA. 1922, 
p.3 - grifo nosso)

Os comentários sobre o realismo da obra abundam nas críticas 
a elas dedicadas. Verifica-se uma tentativa de afirmar que os 
episódios narrados no volume são frutos da observação e da vida 
real. Em coluna também de Alves de Souza em O Paiz, de 21 de 
novembro de 1921, em forma de anúncio do livro, informa-se na 
primeira página da publicação: “Carlos de Vasconcelos, que é um 
escritor lido com avidez em todo o país, tem no prelo Torturas do 
Desejo, 10 pequenas novelas ou episódios de forte tragicidade [...]. 
Todos eles são baseados em fatos verídicos, ocorridos no Brasil, 
Estados Unidos, Alemanha e França [...]”. Esse é o caso, sem dúvidas, 
do conto “Heroísmo macabro”, baseado em um crime real, a partir 
do caso do norte-americano Harvey Crippen (1862-1910).

Na coluna “Vida Literária”, de O Jornal, de 24 de dezembro 
de 1922, Tristão de Athayde expressa juízos semelhantes em 
seus comentários sobre o livro. Em tom elogioso à composição 
do livro e à sua estrutura estilística, o crítico destaca que o 
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Carlos de Vasconcellos “não revela nestes contos uma tendência 
definida ou determinado estado de espírito, senão uma hesitação 
de encruzilhada. [...] Nada que defina e que oriente” (1922, p.1). 
Essa “encruzilhada”, que aqui interpretamos como a conjunção do 
Naturalismo à Decadência literária, seria formada pela exploração 
da sexualidade humana em suas mais variadas formas, inclusive em 
um “pansexualismo”, e pela expressão desses conteúdos em uma 
linguagem bastante trabalhada e autoconsciente. Além disso, ele 
oferece um preciso resumo do conteúdo dos contos do volume e 
também os associa a um ímpeto realista:

Mas os temas desses ‘episódios trágicos’ é 
que são mais curiosos, e parecem escolhidos 
a dedo nos livros de partes dos comissários 
de polícia: uma noiva que mata o novo, no 
auge do amor recíproco, para que a saciedade 
não macule a sua ilusão. um morfético que 
pretende contaminar a sua ex-prometida; 
um ‘almofadinha’ que se veste de mulher e 
é forçado a suicidar-se, no momento de ser 
desmascarado; uma mulher que, por sua vez, se 
veste de homem e, tomada como um amante, 
é alvejada pelo marido de sua companheira; 
um médico que, tendo prometido a um amigo 
examinar-lhe o cérebro, depois de morto, come 
por engano os miolos do companheiro sim 
senhor; o suicídio de um apaixonado, que prova 
mais ‘sete’ gestos idênticos [...], e assim por 
diante. (ATHAYDE, 1922, p.1)

Se, no trecho acima, a possível fonte de inspiração para o 
conteúdo dos contos viria dos registros policiais, outras críticas 
ressaltam um outro campo de atuação, correlato ao anterior. Na 
coluna “Os Novos Livros”, da Revista da Semana, de 13 de janeiro de 
1923, em sua vigésima quarta página, comenta-se, sem se informar 
o autor, que “[...] os torturados do desejo apresentam ao leitor, 
com vivo realismo, os vícios e as aberrações que se encontram 



90

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

catalogados pela medicina legal”. Na sequência do texto, há a 
menção de que os casos seriam retirados também de “tratados 
científicos”. Essa impressão se deve às situações narrativas 
desenvolvidas por Vasconcelos, que tratam de paixões mórbidas; 
casos de suicídios; crimes violentos; estudos científicos que levam 
a desfechos degradantes, transmissões de doenças contagiosas, 
como a lepra; e também histórias de personagens com sexualidades 
consideradas desviantes por personagens ou pela narração, como 
homossexuais e travestis (SILVA, 2019).

Outras apreciações na imprensa também identificam fontes 
realistas e tipicamente decadentes na publicação. Na seção “Autores 
& Livros”, do periódico América Brasileira, dirigido por Elysio 
de Carvalho, em janeiro de 1923, um articulista não identificado 
comenta que Carlos de Vasconcelos “se compraz, ainda com os 
chamados realistas, que foram o último arranco dos românticos 
malogrados, em procurar as degenerescências profundas e as 
aberrações violentas para seu escapelo de anatomista”. Na 
sequência, afirma que muitos dos contos fazem lembrar “certas 
águas-fortes horríveis de Rops, onde o desejo possesso se aniquila 
numa louca morbidez”. Ora, os trabalhos de Félicien Rops compõem 
um dos principais referenciais picturais para a Decadência literária. 
Em Dança do Fogo (1922), de Raul de Polillo, o gravurista é, por 
exemplo, nominalmente citado. Embora esses aspectos mais 
macabros não sejam vistos tão positivamente pelo crítico em 
questão, o texto se encerra positivamente. É importante ressaltar, 
contudo, que o autor era um dos colaboradores do jornal.

Além do realismo, a Decadência literária foi igualmente 
destacada nos comentários sobre a obra, tanto pelos tipos 
de personagens e de ações retratados quanto pela linguagem 
empregada por Vasconcelos. Em nota sobre o falecimento do autor, 
em 21 de janeiro de 1923, no Jornal do Comércio, em outro texto 
não assinado, faz-se referência ao conjunto da obra do escritor e 
comenta-se que:
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Nas Torturas do Desejo estão reunidos dez contos 
bizarros, estranhos, singulares, pelo estilo, pela 
estesia, pelos assuntos empolgantes apanhados 
no vivo das degenerações sexuais e físicas. São 
perfis cheios de detalhes e redundâncias de tipos 
decadentes, de almas degeneradas, torturadas 
pelos desejos desencontrados... (JORNAL DO 
COMÉRCIO, 1923, p.5 - grifo nosso)

Os comentários sobre a criatividade linguística do autor indicam 
uma relação com a configuração estilística típica da Decadência. 
Em texto assinado por Victor Vianna, inicialmente publicado no 
Jornal do Comércio de 25 de outubro de 1922 e republicado na 
coluna “Livros Novos” de O Jornal em 27 de dezembro do mesmo 
ano, lemos que o estilo de Vasconcelos é repleto de “neologismos, 
composição, riqueza vocabular, aplicações novas de velhos léxicos”, 
que deveriam ser lidos devagar a fim de garantir a compreensão. 
Além disso, trata-se de uma linguagem “tão singular que chega às 
vezes à extravagância, mas sempre colorida, expressiva, segura 
nos tons que escolhe, energicamente vibrante, variada, polimorfa, 
cantante, tumefata de locuções novas e de fraseado original”. 
O articulista associa, ainda, o livro à tradição de Edgar Allan Poe, 
Hoffmann e Baudelaire, três autores bastante presentes no panteão 
decadente e constantemente citados nessas obras.

Nem todos os comentadores identificam os desvios de 
linguagem do autor de forma tão positiva. Osório Duque-Estrada, 
em crítica na coluna “Registro Literário”, do Jornal do Brasil, de 27 
de junho de 1922, afirma que o estilo de Vasconcelos “tece os seus 
períodos impetuosos e velocíssimos, enfartados de neologismos, 
bárbaros e esgrouviados” (1922, p.8). Tais características comporiam 
uma “linguagem bárbara e atropelada”, de “rara estesia”. A obra 
é descrita também como próxima ao grand guignol, designação 
bastante comum para se referir aos livros decadentes do período. 
De forma análoga, Lemos Brito, na seção “Alguns livros...”, do 
periódico O Imparcial, de 31 de janeiro de 1923, indica que o autor 
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de Torturas do Desejo produziu livros “inchados de neologismos 
tanta vez forçados ou de expressões rebuscadas” (1923, p.2).

Certamente, o conto que mais deixa explícita a filiação 
decadente da obra é “O Adeus do Esteta” (SILVA, 2019). Na 
narrativa, apresenta-se a história de Júlio, o esteta do título 
da narrativa, que, temendo perder sua juventude e sentindo-
se cada vez mais velho e decrépito, planeja uma festa na qual 
se despediria da sociedade. O encontro, contudo, funcionaria 
como um suicídio planejado. Para a ocasião, ele promove uma 
organização especial do jardim onde receberia seus convidados 
e onde promoveria danças eróticas com uma série de dançarinas. 
Utilizando-se de vários aparatos elétricos e máquinas para a 
decoração, o protagonista promove a alteração do espaço natural 
em um cenário absolutamente artificial, com direito a uma planta 
carnívora maquinal. A descrição das plantas e das flores é bastante 
próxima à presente no oitavo capítulo de À Rebours, de Huysmans. 
Repleta de neologismos e termos raros, a narrativa foi uma das 
mais destacadas pelos comentários na imprensa, sobretudo pelo 
impacto que teria exercido sobre alguns leitores5.

Como podemos observar, o livro de contos de Carlos de 
Vasconcelos foi recebido pela crítica como pertencente tanto à 
tradição realista quanto à decadente. As avaliações indicam como 
uma não excluía a outra. Suas narrativas desenvolvem estudos de 
casos, partem, às vezes, de eventos reais, entendem a sexualidade 
5  O jornal O Combate, de 07 de julho de 1922, em sua terceira página, traz a notícia 
“Suicídio original”, com o seguinte texto: “O sr. Max Fleischemann, de origem alemão, 
muito estimado em Juiz de Fora, e muito apreciado por sua alta cultura, acaba de 
suicidar-se da maneira mais original possível. Em um ambiente de pura fantasia, 
com vivos traços de arte, o sr. Fleischmann sucumbiu, risonho, tendo à mão o livro 
Torturas do Desejo, aberto no capítulo ‘O adeus do Esteta’, que tanto o impressionara 
e em cuja margem escrevera estas entusiásticas palavras:
— ‘O meu mais profundo reconhecimento ao sr. Carlos de Vasconcelos pelo belo 
ensinamento que aos velhos estetas vem de insinuar com o seu poderoso e sugestivo livro’.
Este fato tem sido comentado largamente pelos amigos do suicida, que lhes 
estranharam deveras o feito tresloucado, máxime quando apenas há dois dias foi o 
livro Torturas do Desejo exposto à venda naquela cidade mineira”. O caso também 
é citado no jornal O Paiz, de 20 de agosto de 1922, também em sua terceira página.
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humana como intensa e desregrada, tematizam diversas doenças, 
bem como se valem de uma linguagem preciosa, amplamente 
descritiva e pictórica, para apresentar personagens estetas e casos 
mórbidos. Violentas e macabras, tais histórias, além de bastante 
representativas da Decadência e do Naturalismo, também se 
aproximam do Gótico literário de fins do século XIX e ao Gótico-
Naturalismo (SENA, 2018). Além de demonstrar a confluência e 
o vigor de tais poéticas na literatura brasileira, a obra consegue 
apontar para como o meio literário nacional era complexo, 
variado e repleto de outros atores no período da Semana de Arte 
Moderna de 1922.

Após termos verificado as convenções artísticas 
compartilhadas pelas narrativas naturalistas e decadentes, 
estudado a representativa carreira de Joris-Karl Huysmans e 
analisado a recepção do volume de Vasconcelos, podemos afirmar 
que as duas poéticas não se constituíram de forma antitética. 
Na maior parte dos casos, falar em Decadência literária implica 
dizer, em maior ou em menor grau, a continuação de diversos 
procedimentos do Naturalismo. Um livro tipicamente decadente 
é, sem dúvidas, um livro com bases também naturalistas. É 
essencial observar que diversas obras publicadas no final do 
século XIX e em meados de XX se inserem, não raras vezes, em 
um continuum entre as duas formas artísticas. Pensar em termos 
de confluência de uma visão de mundo – pessimista nos dois 
casos – e de uma série de convenções técnicas e estilísticas 
é, certamente, mais produtivo para entender a variedade e 
a multiplicidade de produções da literatura oitocentista. Tal 
fenômeno, ainda pouco explorado academicamente, merece 
ser objeto de pesquisas ulteriores, não apenas para refinar as 
reflexões e os resultados obtidos, como também para descobrir 
um corpus ficcional que, em sua maioria, foi soçobrado pela 
crítica e pela historiografia tradicionais.
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MIcHeL de certeAU e Os PercUrsOs 
dA LeItUrA

daniel Wanderson Ferreira (UNIrIO)

Publicado originalmente em fevereiro de 1980, o primeiro 
volume de L’invention du quotidien apresentava os resultados de 
uma pesquisa conduzida por Michel de Certeau entre o fim de 
1974 e 1978. Segundo Luce Giard, havia lhe sido encomendada 
uma pesquisa sobre os problemas da cultura e da sociedade em 
virtude das posições que Certeau claramente assumira a partir 
dos movimentos ocorridos em maio de 1968. Sua postura pública 
havia lhe garantido uma posição singular, em abril de 1972, como 
o redator do Colloque européen Prospective du développement 
culturel, onde se devia preparar o encontro de Helsinki para se 
definir uma política europeia da cultura (GIARD Apud CERTEAU, 
2017, p.IV-VII). De forma enfática, já na introdução do relatório 
que abria as atividades desse colóquio internacional realizado em 
Arc-et-Senans, Certeau enunciava o que entendia por cultura: “a 
cultura é o mole (La culture, c’est le mou)” (CERTEAU, 1993, p.205). 
Desse modo, ele delimitava em que medida se tratava de ver a 
cultura como “o campo de uma luta multiforme entre o duro e 
o mole (le champ d’une lutte multiforme entre le dur et le mou)”, 
além de indicar como as políticas tendiam a lidar com essa “região 
mole (région molle)”, tomando-as novamente como “o terreno de 
um neocolonialismo” que recompunha o campo do “colonizado do 
século XX (La culture est le terrain d’un néo-colonialisme ; c’est le 
colonisé du XXe siècle)” (CERTEAU, 1993, p.206-207).

Certeau fazia referência às práticas de estriamento e percurso 
de um terreno que repetia modelos antigos estabelecidos durante 
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a colonização feita pelos europeus desde o século XV. Para tanto, 
ao denunciar as ações públicas e os mecanismos privados que se 
combinavam em um imperialismo econômico e político a partir 
da “violenta conquista do mercado da cultura (violente conquista 
dum arché de la culture)” (CERTEAU, 1993, p.206). Avançava ainda 
seu argumento, delineando que a cultura, isto é, esse campo de 
batalha mostrava-se como o sintoma canceroso de “uma sociedade 
dividida entre a tecnocratização do progresso econômico e a 
folclorização das expressões cívicas (une société partagée entre la 
technocratisation du progrès économique et la folklorisation des 
expressions civiques)” (CERTEAU, 1993, p.206). Por fim, deixava 
claro que isso implicava no esvaziamento do poder democrático.

Entretanto, em que pesassem esses apontamentos negativos 
sobre as diretrizes sobre as quais se delineavam as práticas 
culturais, Michel de Certeau percebia haver possibilidades claras 
e criativas de reanimação das práticas sociais. Entusiasta dos 
movimentos de 1968, assim como das várias expressões populares 
e revolucionárias da América Latina, a argúcia de suas análises 
valeu-lhe a incumbência de apresentar para a Délégation générale 
à la recherche scientifique et technologique (DGRST) uma análise 
prospectiva e de caráter geral sobre as práticas culturais. Para 
tanto, vinculado por contrato ao Ministério da Cultura, a partir de 
junho de 1974, cercou-se de jovens pesquisadores para iniciar o 
ciclo de reflexão e delimitar o campo desse estudo. Dessa prática 
de pesquisa coletiva que se estendeu até o ano de 1977-78, surgiu o 
primeiro volume de L’invention du quotidien (cf. DOSSE, 2007, p.443-
462; GIARD Apud CERTEAU, 2017, p.I-XXX). De forma mais precisa, 
quando já havia aceitado o encargo da pesquisa, o seminário que 
Certeau conduziu na Universidade Paris-VII-Jussieu, a partir de 1975, 
serviu como laboratório para o desenvolvimento das diretrizes que 
compuseram o texto publicado em 1980.

Em entrevista dada a Yann Kerorguen, Certeau explicou que 
entendia seu seminário pela capacidade de “pôr em xeque uma 
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política da palavra (Un Séminaire met aussi en cause une politique 
de la parole)”, logo, ele expressava seu ponto de partida para um 
trabalho coletivo cujo postulado estabelecia que “a Universidade 
não é o lugar nem mesmo um lugar de pesquisa (Je pars du postulat 
qu’em ce qui concerne notre travail, l’Université n’est plus le lieu ni 
même un lieu de recherche)” (CERTEAU, 1978, p.176-177). Isso não 
decorria de uma negação da instituição universitária; propunha-se 
apenas estabelecer, no 5o andar de Paris VII, “um lugar de trânsito 
(un lieu de transit)” cuja finalidade não se ligava à edificação de “um 
lugar próprio (un lieu propre)”. Nos procedimentos de passagens 
e alterações de uma rota a outra, e de mudanças linguísticas 
vivenciadas não como parte de acasos inesperados, mas visando 
a uma “desapropriação e uma sujeira (désappropriation et une 
saleté)”, os pesquisadores esperavam encontrar um rigor misturado 
com a falta de autoridade. Daí a construção de um espaço pautado 
por percursos móveis de reflexão sobre as práticas cotidianas, e 
capaz de misturar, de forma alternada, exposições sobre modelos 
teóricos ou historiografias com narrativas que eram vistas como 
instrumento de análise. Ao mesmo tempo, tratava-se de pensar 
como isso se imbricava com o que, subjetivamente, percebiam os 
participantes do seminário. Por fim, seguia-se com o exame dos 
conflitos de poder que permeavam as trocas de sentido, e todos 
esses aspectos terminavam implicando em uma composição de 
um lugar social de produção (CERTEAU, 1978, p.178-179). Esse 
procedimento de trabalho como um percurso coletivo era, dessa 
maneira, organizado por uma experiência subjetiva e compartilhada.

L’invention du quotidien terminou por circular de forma 
fragmentada durante esse período, principalmente entre 1975 
e 1979, em artigos publicados nas revistas Traverses e Esprit. Sua 
reorganização em formato de livro serviu ao propósito de dar 
uma visibilidade mais ampla a um conjunto de questionamentos 
fundamentais que Certeau havia se posto ao longo desses anos 
(GIARD Apud CERTEAU, 2017, p.299). Junto com La possession de 



100

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

Loudun (1970), L’absent de l’histoire (1973) e finalmente Ĺ écriture de 
l’histoire (1975), o texto de 1980 tinha demarcado um novo quadro 
para a recomposição dos conceitos de história, interpretação e 
aqueles ligados às categorias de realidade.

Certeau estava atento aos eventos ocorridos ao longo dos anos 
1960 e se propunha a pensar como a sociedade e a universidade 
francesas punham em xeque as dimensões da autoridade e dos 
valores mais tradicionais da cultura ocidental. Como afirma François 
Dosse, Certeau se preocupou em acompanhar os movimentos e 
debates ocorridos em 1968 entre o Odeon e a Sorbonne, buscando 
compreender e valorizar os diversos discursos que se punham em 
evidência, e como eles se articulavam em torno da posse da palavra. 
Interessava-lhe entender como as perspectivas epistemológicas 
que organizavam o mundo eram discutidas, postas em xeque e 
serviam como um campo político para o debate e o delineamento 
de posturas (cf. DOSSE, 2007, p.157-171).

Ao valorizar a tomada da palavra, Michel de Certeau avançava 
em uma percepção de como se organizavam o quadro de poder 
e as relações de disputa vivenciadas no fim da década de 1960. 
Interessava-lhe, ainda, a circulação de discursos. Por fim, tentava 
entender as tramas da topografia simbólica que era forjada a 
partir do laço social entre grupos de camaradagem imprevisíveis 
e compartimentados. A noção de uma ‘tomada da palavra’ (prise 
de la parole) funcionava em consonância com a ideia de que as 
estruturas e as instituições também eram reapropriadas em 
novos sentidos, como se isso explicitasse uma reinvindicação da 
autonomia e de uma pauta de auto representação (cf. ZANCARINI-
FOURNEL, 2002, p.78-79).

Com o artigo intitulado Faire de l’histoire, publicado em 1970 
na revista Recherches de Science religieuse, e, posteriormente, em 
1974, com uma parte substantiva de L’opération historiographique, 
publicado em Faire de l’histoire, primeiro volume da coleção 
organizada por Jacques Le Goff e Pierre Nora, Michel de Certeau 
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deixava ver, em uma espécie de esboço ou reflexão em processo, 
seu entendimento da história. Vendo-a a partir da ideia de 
escritura, ele enfatizava não apenas o caráter de narrativa sobre 
o passado. Como uma compreensão da realidade a partir de 
uma operação específica, determinada em suas regras, Certeau 
enunciava ser a história, entendida como historiografia, o produto 
de fabricação resultante dessa espécie de técnica do historiador. 
Evidenciada por um lugar social de fala, o historiador evita certos 
caminhos para percorrer e compor um percurso que contorna o 
não-dito, muito embora ao fazer seu texto por essa técnica, ele 
deva explicitar a instituição à qual se liga e a partir da qual ele se 
determina em um quadro social. “A história se refere, enfim, a um 
fazer que não é somente o seu (‘fazer da história’), mas aquele 
da sociedade que especifica uma produção científica (L’histoire se 
réfère enfin à un faire qui n’est pas seulement le sien («faire de 
l’histoire»), mais celui de la société qui spécifie une productuion 
scientifique)” (CERTEAU, 1975, p.61). Dentro de uma prática e 
segundo uma redistribuição do espaço, a escrita funcionaria, 
sobretudo, como uma composição em processo autorreferencial. 
Escrever e, ou caminhar constituem um trabalho sem tréguas, 
engendrados pelo historiador pela força do desejo em construir 
um sepulcro habitado para si mesmo e onde há apenas vazio (cf. 
CERTEAU, 1975, p.7). Os sistemas de sentido que o historiador 
compõe para lidar com o passado necessitam de uma percepção 
aguçada da diferença. Há de ser ver o espaço que dá a ver o eu e 
o outro, e nesse deslocamento, compreender que se elucida uma 
dupla articulação e movimento. De um lado, “a narrativa produz 
um retorno de si a si pela mediação do outro. Mas alguma coisa 
fica além, que escapa ao texto (le récit produit un retour de soi à 
soi par la médiation de l’autre. Mais quelque chose reste là-bas, 
qui échappe au texte)”. De outro lado, a palavra selvagem - aquela 
que invade o texto e que apenas pertence ao historiador por sua 
capacidade de apropriação - figura ali como uma joia ausente. “O 
que é buraco no tempo é a ausência de sentido (Ce qui est trou dans 
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le temps, c’est l’absence de sens)” (CERTEAU, 1975, p.221). Assim, 
Certeau indicava que nem só o passado se dá a ver, ocupando o 
lugar do ausente pela fala ou operação escriturária. Também o 
historiador e a história - dualidade entre narrar o passado e viver 
o presente - ocupam um lugar e se redistribuem nessa realidade 
espaço-temporal. Tratando-se de um duplo, o texto historiográfico 
refere-se ao outro, o passado em sua diferença em relação ao 
presente ao mesmo tempo em se refere ao eu (melhor seria dizer 
ao si, vendo o eu como objeto), que se movimenta entre o passado 
e o presente. Dito de forma mais explícita, segundo Michel de 
Certeau, essa operação é nada mais que um fluxo de consciência, 
em um monólogo interior e que se opera sempre no limite (cf. 
FREIJOMIL, 2018).

A realidade era vista por Certeau em uma nova forma e 
sentido. Ele a revestia de novo conteúdo, deixando claro em sua 
compreensão de realidade um caráter disforme, complexo e 
pulsante que, jamais, podia se dar a ver no texto, senão pela ação 
inventiva e vital do homem - evitamos aqui a noção de sujeito, por 
suas implicações conceituais - que a faz. O texto ocupa, então, uma 
geografia de ser outro, ficando no lugar do que já não está mais ali. 
Dito de modo mais claro, é essa etnografia o ponto fundamental 
de um ciclo que faz com que o par-delà e o par-deça, o mundo 
selvagem e o mundo de Jean de Léry situado em Genebra, tenham 
se misturado constantemente em um ir e retornar, não se cansando 
de se dividir e se reagrupar. Em primeiro lugar, como uma narrativa 
do outro que era visto como exterioridade e do mesmo como 
interioridade, Jean de Léry lia e pensava sobre sua visita ao Novo 
Mundo. A partir daí, ele a narrava, tornando-se um tanto externo a 
si mesmo ou um estrangeiro, um outro de si. Nesse sentido, Michel 
de Certeau explicava que ler o mundo equivalia a escrever o mundo, 
constituindo uma estratégia escriturária de se dividir em dois e em 
quatro simultaneamente: o daqui e o de lá, o que vai e o que volta. 
Mais do que isso, ele reconhecia o presente e o passado, na medida 
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em que ele mesmo, Michel de Certeau, ao escrever sobre Léry, 
aproximava-se do mesmo movimento de Jean de Léry, tornando-
se um pouco selvagem a si mesmo (cf. CERTEAU, 1975, p.215-248). 

O problema é que o movimento operatório de Michel de 
Certeau em L’invention du quotidien relaciona-se sobretudo à arte 
da leitura, e não à arte da escritura. Isso seria um abismo pacífico 
caso Certeau não seguisse um caminho em formulações retóricas 
que, embora tão díspares, retornavam ao mesmo ponto em outra 
modulação. Em uma espécie de repetições que instauravam um 
rigor de pensamento em um novo começo ampliado, tal como 
os movimentos da Arte da fuga, de Jean Sebastien Bach, Michel 
de Certeau mostrava as artes de fazer segundo um desenho da 
paisagem feito por ele mesmo como caminhante em outro momento 
e lugar. Desse modo, a execução de vozes que se alternavam na 
tônica e dominância, embora em uma mesma estrutura, produziam 
um sistema completamente diferente em suas modulações: “eu 
gostaria de apresentar a paisagem de uma pesquisa e, por essa 
composição de lugar, indicar as balizas entre às quais se desenvolve 
uma ação ( je voudrais présenter le paysage d’une recherche et, 
par cette composition de lieu, indiquer les repères entre lesquels 
se déroule une action) (CERTEAU, 2017, p.XXXIII); “caminhar e/ou 
escrever, tal é o trabalho sem trégua”; ou, ainda, “o historiador 
pode somente escrever, conjugando nesta prática o ‘outro’ que o 
faz caminhar e o real que ele representa apenas em ficções. Ele 
é historiógrafo (l’historien peut-il seulment écrire, en conjuguant 
dans cette pratique l’ «autre» qui le fait marcher et le réel qu’il 
represente qu’en fictions)” (CERTEAU, 1975, p.7;23). Tratava-se 
de enunciar uma tópica em sua variação de tempo, e marcada 
pelo deslocamento no espaço: “uma ‘maneira de caminhar’, que 
pertence, além disso, às ‘maneiras de fazer’ (une «manière de 
marcher», qui appartient d’ailleurs aux «manières de faire»)” 
(CERTEAU, 2017, p.XXXIII). O ato escriturário da historiografia, em 
seu limite, implicava para Certeau na ficcionalização do passado 
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que era fabricada pelo historiador. Ao mesmo tempo, imbricava 
essa imagem com o próprio desdobramento da performance do 
historiador em um duplo, o viajante, que imagina mundos possíveis. 
A historiografia estava, assim, ligada ao gesto de fabricar a poesia e 
nela encontrar o ausente, não sendo casual que Certeau recorresse 
ao oxímoro - expressão do inconcebível, mas dotado de capacidade 
para se criar uma nova realidade por meio do efeito de real que 
lida com o absurdo -, para se expressar e dar forma à escritura (cf. 
FERREIRA, 2018).

Concebida como uma atividade de bricolagem, indo mesmo 
em direção à braconnage, Michel de Certeau percebia que o ato 
de falar apenas se tornava possível pelo jogo de apropriação e 
reapropriação. Ultrapassava a ideia de passividade relacionada ao 
gesto de montar e construir algo, em uma espécie de organização 
bastante iniciática e criativa daquele que cria algo ao fazer por 
si mesmo um objeto. Assim, tal como o espaço desdobrado da 
escritura, ler punha-se como esse mecanismo rigorosamente 
lógico do se perder e encontrar, na medida em que caminhar está 
relacionado com a feitura do espaço. As maneiras de fazer não se 
constituíam apenas na fuga do sentido e seu reencontro, mas na 
própria caça furtiva, feita em local proibido, adentrando o terreno 
sem a permissão adequada. Como um gesto de retorno em nova 
modulação, o bricoleur tornado braconnier trabalharia em uma 
determinada ordem, operando um ato de fabricação.

Em 1970, Michel de Certeau já havia deixado claro que cabia à 
universidade enfrentar o dilema da cultura de massa. Nesse caso, 
tanto chamava à atenção para o fato de que a cultura não podia ser 
vista como uma cultura de poucos, quanto discutia que a abertura 
das universidades a novos grupos não conduzia necessariamente a 
uma homogeneização das perspectivas de leitura e construção dos 
saberes. Os ganhos eram, assim, evidentes, pois a abertura social 
trazia novas perspectivas e contribuições. Além disso, sua análise 
vinculava-se ao entendimento sobre a forma caleidoscópica a 
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partir da qual os estudantes lançavam-se na vida universitária. Um 
jogo de colagem, um quebra-cabeça com peças sendo justapostas 
era o melhor modelo que se podia recorrer para se entender o 
enfrentamento das questões políticas implicadas nas reformas 
universitárias de então (cf. CERTEAU, 1993, p.85-103).

Forjando o objeto, Michel de Certeau compreendia que 
o leitor refaz e enfrenta as noções clássicas da hermenêutica e 
da exegese como uma operação de recuperação da verdade do 
texto. Esse mecanismo, pautado em dualidades — escrever/
ler; teorizar/praticar; produzir/consumir ou quaisquer outras 
formas dicotômicas —, pareciam-lhe uma manutenção da tópica 
que contrapunha um discurso que elucida por trazer à luz uma 
perspectiva e, em face oposta, a opacidade inculta, marcadamente 
constituída pela esfera de atividades práticas. Mostrando-se nas 
formas mais simples de se lidar com o mundo, essa ambiguidade se 
insere na vida cotidiana, e nela compõe um conjunto de hierarquias 
que abarcam os homens em suas atividades como dimensões 
binárias. Desse modo, o indivíduo passa a ser qualificado como 
o expert, o especialista, um técnico da matemática e operador 
de um vocabulário científico, e o filósofo. Ao recuperar Kant, 
contudo, Michel de Certeau enunciava que a falta de capacidade 
de julgamento é propriamente o que se chama estupidez e, para 
esse caso, não existe remédio (cf. CERTEAU, 2017, p.112-115).

Esse jogo estabelece, de um lado, o especialista como um 
profissional empenhado e perpassado por seu lugar de autoridade. 
Disposto em um lugar social que o constitui em uma política de se 
dar a ver como ‘técnico de’, falante de uma determinada língua, a 
científica, o expert mostra-se presente e autorizado. Por sua vez, 
o filósofo, visto como o questionador dos saberes, mantém-se em 
outro lugar social, do qual ele propõe questões, como se elas fossem 
capazes de avançar em direção ao cotidiano. Trata-se da noção de 
enfrentamento da técnica por outra técnica, abrindo outras portas 
e fazendo a crítica ao mundo tecnicista pela técnica da investigação.
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No meandro entre duas compreensões repletas de engano, 
tropeços e autoafirmações, insere-se uma mesma postura retórica 
de não se falar da “técnica” como uma operação de poder em sua 
incapacidade de se colocar no lugar do outro. Assim, Michel de 
Certeau discutia como o expert “continua a crer ou a fazer crer que ele 
age como cientista (il continue à croire ou à faire croire qu’il s’agit em 
scientifique)”. Ao fazê-lo “confunde o lugar social e o discurso técnico. 
Toma um por outro: é um quiproquo (il confond la place social et le 
discours technique. Il prend l’un pour l’autre: c’est un quiproquó. Il 
méconnaît l’ordre qu’il représente)” (CERTEAU, 2017, p.22).

Em contrapartida, há de se fazer também “uma crítica do filósofo 
como expert (une critique du philosophe comme expert)” (CERTEAU, 
2017, p.23). Ao recorrer às balizas postas por Michel Foucault, que 
havia trazido à tona a discussão sobre a composição multifacetada 
dos dispositivos que compõe o sujeito, imerso e atravessado pelos 
mecanismos de poder, bem como aquelas enunciadas por Pierre 
Bourdieu em suas análises sobre o lugar social da verdade como 
um lugar de dominação, Michel de Certeau sutilmente retomava 
Félix, o gato, mostrado em “uma situação análoga àquela que nos 
é descrita aqui (une situation analogue à celle qui nos est décrite 
ici)” (CERTEAU, 1973, p.131). A força luminosamente negra da teoria 
reside em nos fazer avançar e crer estarmos percorrendo uma região 
além daquela onde não há discurso, em um gesto de cortar e recortar 
a sociedade em certas práticas, “como uma população à parte, 
formando um todo coerente, mas estranho a onde se produz a teoria 
(comme une population à part, formando un tout cohérent mais 
étranger d’où se produit la théorie)” (CERTEAU, 2017, p.99). Por isso, 
um sistema complexo e heterogêneo de dispositivos, imbricados em 
funcionamentos e práticas panópticas de disciplinas e vigilância, pode 
ser elucidativo das formas práticas da vida social. De igual maneira, 
passa-se a ver as estratégias segundo as quais a teoria era superada 
por práticas que se repetiam, tornadas habitus, e mais asseguradas 
quanto mais desconhecidas e tidas por eficientes pelos atores sociais.
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Entre um ponto e outro, a admiração desses avanços teóricos 
propostos por Foucault e Bourdieu, não impedia que Michel de 
Certeau visse no caminho “duas variantes de uma ‘maneira de 
fazer’ a teoria das práticas (deux variantes d’une «manière de faire» 
la théorie des pratiques)” (CERTEAU, 2017, p.98). O todo teórico era 
produzido como mundo e o mundo era domesticado pela teoria — 
um mundo panóptico em que Foucault habitava e um mundo de 
poderes simbólicos dos quais o próprio Bourdieu era parte. E pouco 
se fala disso, porque trata-se, na teoria, de explicar, e não explicar 
aquilo que não se não explica.

O mecanismo crítico e técnico estava em semelhança ao 
tratamento que se dedica normalmente à cultura popular. Em 
1970, Certeau havia denunciado como os saberes autorizados em 
seus lugares sociais de interpretação e preservação conduzem uma 
operação de preservar a cultura popular em sua beleza, justamente 
porque ela aí é asfixiada. A beleza do morto estaria guardada, 
enquanto a violência da vida implicava em corrupção, passagem 
e decrepitude (cf. CERTEAU, 1993, p.45-72). Tal como o sol negro, 
“a reflexão teórica não escolheu ter as práticas à distância de 
seu lugar, de maneira que se tenha saído para analisá-las, e seja 
suficiente o retorno para se reencontrar em seu lugar (la réflexion 
théorique ne choisit pas de tenir les pratiques à distance de son lieu, 
de manière qu’elle ait à sortir pour les analyser mais qu’il lui suffise 
de les retourner pour se retrouver chez soi) (CERTEAU, 2017, p.102).

É uma cartografia estranha essa que desenha Michel de 
Certeau, pois ele não posiciona as artes de fazer segundo o gesto 
do executor, nem a prática de teorizar a partir dos mecanismos de 
produção. Teorias da arte de fazer é uma piscadela de inquietude e 
uma proposição para que se veja como a noção de teoria se apoia 
sobre o uso e, por sua vez, o uso sobre a teoria (cf. PERROT, 2002, 
p.214). As “artes de fazer” como artes de bricolagem e, sobretudo, 
de braconnage eram-lhe formas de desfazer a disposição binária dos 
campos opostos entre ler e escrever. Não que se desconhecesse que 
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a habilidade de escrever e a habilidade de ler são diferentes, mas 
por perceber justamente que essa diferença só se pode manifestar 
porque escrever e ler participam de um sistema de igualdade 
e repetição (cf. DELEUZE, 2015). Tratando-se de uma mesma 
operação ativa de fabricação de sentido, Michel de Certeau era 
radical ao mostrar como o que existe em nossa sociedade, segundo 
uma disposição econômica, é o mito da escritura como ato de 
produção simbólica. A tópica da contemplação está para a prática 
(as artes de fazer) em um estatuto de superioridade. Ao desvelar 
esse mecanismo, parecia-lhe fundamental ver a leitura como um 
livro que não cansa de ser feito a cada página que se percorre com 
o olhar (cf. CHARTIER; HÉBRARD, 1988).

A economia da leitura, ao delimitar o mercado editorial, 
dispondo um funcionamento em que há um livro e um autor, 
assim como um leitor face a um objeto adquirido, traçaria os 
parâmetros de delimitação do texto desde o início de seu percurso 
intelectual. Estrangeiro a isso, Certeau mudava a operação de 
escrita e a compunha a partir de um arquipélago de leituras que se 
desdobravam em escrituras, novamente relidas e refeitas segunda 
uma mesma dinâmica: separar, cortar, colar, aproximar. Assim 
fabricar ou partir para a caça furtiva, moldando o ferro ou fazendo 
no percurso que o animal venha até o caçador enquanto o caçador 
sai em terreno não autorizado era, para Michel de Certeau uma e 
mesma operação ativa. É nesse sentido que o reemprego do autor/
leitor funciona como um enfrentamento da profissionalização que 
dispõe os termos em mecanismos binários de ativo/passivo ou 
produtor/consumidor. A noção de realidade à moda de Jorge Luís 
Borges, desconstruindo um texto de outro autor para, em uma 
colagem, fazer o seu próprio texto ou, ainda, reescrevendo em 
forma ficcional a realidade que se havia apresentado em notícia 
de jornal, como a desvelar que mesmo ali no texto do noticiário 
já se estabelecia o efeito de realidade, e não o próprio real (cf. 
FREIJOMIL, 2009; LOUIS, 2018).
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A semelhança de percurso de Certeau e Léry tornava-se, 
assim, evidente. A palavra e a escritura divinas não se oponham 
no imaginário calvinista de Jean de Léry, uma vez que a Bíblia fala 
ao leitor e a vocação do fiel residia justamente em reativar essa 
mensagem pela escrita, tornando-a outra. Assim, a escritura 
funcionava como leitura quando se escutava com os olhos a voz 
divina. Em Certeau, marcadamente um leitor e escritor de Léry, 
texto e voz, o eu e o outro misturavam-se em um mesmo sistema 
histórico-etnográfico (cf. LESTRINGANT, 2002). Preparado, então, o 
argumento da poética ou o lugar social do historiador, Michel de 
Certeau tornava possível a afirmativa de que não se trata apenas de 
indiferenciar a realidade da ficção; não há nem mesmo uma ficção 
da realidade ou uma realidade em forma fictícia. Nada mais existe, 
senão montagem, superposição e composição de simulacros em um 
mundo de simulacros. O que se mostrava mais importante ainda 
era a escolha, a caça, a leitura como um percurso que os olhos 
em movimento faziam em um mundo cada vez mais visual para 
procurar e selecionar o que lhe interessa. Encontrado o que se quer, 
ou vendo no mundo algo que lhe interessa - querer aqui confunde-
se com deparar-se com o interesse, o desejado -, o leitor não se 
engana: parte para a arte da busca, e faz da palavra a composição 
de seu objeto. A caça, portanto, é o lugar de construção do caçado, 
dando evidência a algo que nem está ali, porque é pura criação do 
leitor, esse sobre o qual o texto age.

Em Certeau, a passividade reverte-se em uma operação ativa 
de percurso. Desobedecendo o leitor as regras do caminho — 
porque há caminhos, mas eles não existem mais —, cabe ao leitor 
fabricar o caminho ao penetrá-lo. Em uma operação ativa que não 
comportaria mais a noção de se encontrar no texto a vontade e 
o código ternário de signo, significante e significado, restando 
apenas o sentido - para relembrar o termo tão fundamental a 
Marcel Mauss, explicado como um ponto nodal de seu pensamento 
(cf. LÉVI-STRAUSS, 2003) —, o leitor é feito, retoricamente, 
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estrategista. Ele percorre o caminho para caçar. A arte de pensar 
desdobra-se, enfim, em arte de fazer, ou, para ser radical, trata-se 
de constituir na caça não apenas o gesto de caçar, mas a caça que 
se vai caçar. É fazer o animal, engendrá-lo, colocá-lo no mundo, 
fechar os olhos, contar até dez e logo em seguida, partir para a 
busca. Encontrado esse animal, não é ele mais o mesmo, porque 
o percurso o modificou. Também o caçador não é mais igual ao 
fabricador de sua própria caça. Tudo se fez diferente e a arte de 
ler encontra a capacidade de invenção que não é descoberta, mas 
a operação de fabricar.

REFERÊNCIAS
CERTEAU, Michel de. (1973). L’absence de l’histoire. Paris: Mane.

______ (1975). L’écriture de l’histoire. Paris: Gallimard.

______ (1978). «Qu’est-ce qu’un séminaire?». Esprit, (22-23) 11/12, nov-
dez.,176-181.

CHARTIER, Anne-Marie; HÉBRARD, Jean. (1988). L’invention du quotidien, 
une lecture, des usages. Le débat, .2(49), , mar-abr. 97-108.

______ (1993). La culture au pluriel. [1974] Nouvelle édition, établie et 
présentée par Luce Giard. Paris: Seuil.

______ (2017). L’invention du quotidien, 1.arts de faire. [1980] Nouvelle 
édition, établie et présentée par Luce Giard. Paris: Gallimard.

DELEUZE, Gilles (2015). Différence et répétition. Paris: PUF.

DOSSE, François (2007). Michel de Certeau, le marcheur blessé. Paris: 
Découverte.

FERREIRA, Daniel Wanderson (2018). “Michel de Certeau et l’écriture 
poétique de l’histoire”. In: ABRAMOVICI, Jean-Christophe; JOUHAUD, 
Christian. Michel de Certeau et la littérature. Paris: CRH , Les dossiers du 
GRIHL, p.263-274.

FREIJOMIL, Andrés G (2009). «Les pratiques de la lecture chez Michel de 
Certeau». Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, (44), p.109-134.



111

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

______ (2018). “Pratique du réemploi textuel et lecture de soi-même 
chez Michel de Certeau”. In: ABRAMOVICI, Jean-Christophe; JOUHAUD, 
Christian. Michel de Certeau et la littérature. Paris: CRH, Les dossiers du 
GRIHL, p.63-74. 

LESTRINGANT, Frank (2002). “Lectures croisées de Jean de Léry: à propos 
du «‘bréviaire de l’ethonologue’»”. In: DELACROIX, Christian; DOSSE, 
François; GARCIA, Patrick; TREBITSCH, Michel (Org.) Michel de Certeau, les 
chemins d’histoire. Paris: Complexe, p.55-75.

LÉVI-STRAUSS, Claude (2003). «Introdução à obra de Marcel Mauss”. In: 
MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, p.11-46. 

LOUIS, Annick (2018). «Le concept de braconnage. Présences de Borges 
dans l’œuvre de Michel de Certeau.» In: ABRAMOVICI, Jean-Christophe; 
JOUHAUD, Christian. Michel de Certeau et la littérature. Paris: CRH , Les 
dossiers du GRIHL, p.245-262.

PERROT, Michelle (2002). Une éthique du faire. In: DELACROIX, Christian; 
DOSSE, François; GARCIA, Patrick; TREBITSCH, Michel (Org.) Michel de 
Certeau, les chemins d’histoire. Paris: Complexe, p.209-208.

ZANCARINI-FOURNEL, Michelle (2002). La prise de la parole: 1968, 
l’événement et l’écriture de l’histoire. In: DELACROIX, Christian; DOSSE, 
François; GARCIA, Patrick; TREBITSCH, Michel (Org.) Michel de Certeau, les 
chemins d’histoire. Paris: Complexe, p.77-86.



112

restIF de LA BretONNe e A crIAçãO LIterÁrIA: 
estUdOs e ANÁLIses 

danielle Barbosa (UNIcAMP-dO)

O início das pesquisas e da maior atividade de teóricos no que 
concerne à obra de Restif de La Bretonne acontece durante a década 
de 1970, principalmente sob a influência dos trabalhos de Pierre 
Testud (1977), que propõe a leitura e crítica das obras completas de 
Restif de la Bretonne. Pierre Testud também é membro colaborador 
do Conselho Administrativo da Société Restif de la Bretonne, 
fundada em 1985, bem como da Revista Études Rétiviennes, cujo 
primeiro número é lançado entre 1985 e 1986.

O trabalho desse autor começa com a publicação de Restif de 
La Bretonne et la création littéraire (1977) e segue nas publicações 
de Études Rétiviennes. A leitura crítica de Monsieur Nicolas é o 
elemento central da análise de Testud e sua relação com as escolhas 
feitas por Restif de La Bretonne quanto ao tema e composição 
de seus textos. Ainda que essa análise minimize o impacto das 
flutuações autobiográficas quanto aos elementos familiares e da 
apreensão de Restif sobre seu entorno, Testud recupera e considera 
longamente a participação feminina nas obras em dois importantes 
aspectos: a inspiração e a audiência.

Um aspecto da importância do trabalho de Testud sobre a 
criação de Restif está na análise do gênero literário como uma 
hibridização de subgêneros, em que o roman epistolaire predomina 
com o elemento pedagógico e o teatral e que, juntos, denotam 
uma missão moral à criação: apenas a criação literária satisfaria 
a essência do ser, uma vez que não é mister retratar a realidade, 
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mas corrigi-la (LAFARGE; TESTUD 1979). Dessa forma, a mulher 
como inspiração participaria, na criação literária, da correção da 
realidade, por tratar-se do elemento central da obra e, no exercício 
de composição imaginativa, se transformava de real a uma 
proposição de Restif para a mulher da audiência, criando um fluxo 
de comunicação entre realismo e idealismo.

Na verdade, a escolha pelo roman epistolaire, na análise 
proposta por Testud, engloba a necessidade do didatismo para 
a realização na obra da importância da família e da vida em 
comunidade. Pierre Testud aponta a necessidade de Restif em 
narrar a dor da precariedade individual em um mundo onde a 
moral é constantemente transformada pela presença da burguesia 
como classe que participa do conjunto de valores alijado daqueles 
que pertencem à ancestralidade nobre ou aristocrática e são 
por ela dados à vida social. Somada a isso está a criação literária 
como composta por um corpo místico que pretende, por meio 
da recuperação do passado, a adequação da moral burguesa ao 
ritualismo nobiliárquico: “Rétif s’aventure hardiment au coeur de ses 
fantasmes, recréant sa vie autour de l’épanouissement des régions 
obscures d`être” (TESTUD, 1977, p.352)1.

Restif de La Bretonne escreve, em síntese, histórias de formação 
com um forte propósito moralizante direcionado a questões 
sociais. A preocupação com os temas da saúde, por exemplo, é 
desenvolvida com especial atenção à esfera individual. O problema 
burguês é um problema da ordem do indivíduo, sendo obrigatória 
a reforma moral, mas não a ação social — esta, da ordem do 
monarca. Restif retira do Estado aquilo que é social e o situa na 
esfera moral e individual. Pierre Testud associa tal movimento às 
escolhas literárias de Restif, no qual o roman epistolaire elimina 
a necessidade de um narrador-tutor que faria a organização da 
formação pedagógica do leitor. Ao contrário, diz Testud, a ausência 
desse narrador leva à percepção dos textos de Restif como 
1  Restif ousadamente se aventura no cerne de suas fantasias, recriando sua vida em 
torno do florescimento das regiões sombrias do ser. Tradução minha.
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“empreendimento existencial” (2002, p.14) que se fundamenta em 
dois aspectos centrais: o pedagógico e a autobiografia.

DEBATES
A fragmentação filosófica é um dos pontos constituintes da 

proposta de análise de Testud como elemento de composição na 
literatura retiviana. O uso das fontes é condicionado aos efeitos do 
didatismo que se soma ao erotismo “funcional”, isto é, às formas 
de escrita subordinadas a um ponto de vista erótico, mas sem 
que seja esquecida a função pedagógica primordial. As tensões de 
gênero de Idées Singulières exploram o tema do libertinismo e suas 
causas, considerando-o um mal moral. A solução da moral encontra 
argumentos filosóficos, indissociáveis do romanesco (2002, p.17), o 
que, talvez, poderia explicar a apropriação das fontes e das citações 
com grandes equívocos de publicação, transcrição ou tradução de 
O Pornógrafo. Nesse texto, Marcial é uma das fontes mais utilizadas 
em O Pornógrafo, mas é frequente a necessidade de correção nas 
notas de Restif, o que oferece indicativos de que a atenção do autor 
estava na apropriação romanesca das fontes, muito mais do que 
estava na correspondência entre ideia e texto. Os autores com os 
quais dialoga Restif de La Bretonne são citados com pouca atenção, 
pois o conteúdo da citação deve ser necessariamente incorporado 
ao desenvolvimento do texto.

Tal crime não é privilégio do nosso século. Um 
homem chamado Pannicus foi culpado de evitar 
a gravidez: Cur tantum euneuchos nabeat tua 
Gallia qaeris, Pannice? vult f ... Gallia, nec parere. 
Mart. Epig, 67, L.VI. (RESTIF DE LA BRETONNE, 
1770, p.69)

É necessário corrigir a grafia do trecho. O Epigrammaton 
Martialis apresenta-o como Cur tantum eunuchos habeat tua 
Caelia, quaeris, Pannyche? Volt futui Caelia nec parere. “Não te 
perguntas, Pannicus, por que sua amada Celia tem consigo apenas 
eunucos? Ela deseja o prazer, mas não deseja parir.” Posto apenas 
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como exemplo, o trecho acima é uma amostra da relação fonte-
informação no texto de Restif: sua atenção está naquilo que segue, 
como desenvolvimento da ideia; a citação ali constatamos imagem 
da ideia a ser definida.

É também matéria de Pierre Testud, ainda em relação à série 
Idées Singulières, mas não exclusivamente sobre ela, a dicotomia 
entre ruptura e lealdade (2002, p.22). a integridade do romance 
estava na relação direta com a criação — que é entendida como uma 
construção da relação entre autobiografia e o talento imaginativo 
de Restif. Ao mesmo tempo em que La Bretonne era leal a sua 
autobiografia, os arroubos imaginativos distanciavam-no dos fatos, 
ainda que os personagens e locais fossem os mesmos. Da mesma 
forma, Restif rompe com a realidade das noções de bem-estar 
social observáveis nas grandes metrópoles europeias enquanto 
permanecia leal ao poder político e realizava, ao mesmo tempo, a 
transferência dos deveres sociais para o campo da moral.

O mesmo trajeto teórico foi feito por David Coward, crítico de 
literaturas francesas do século XVIII, autor de The Philosophy of 
Restif de La Bretonne (1991), na qual a proposição argumentativa 
é feita sobre O Pornógrafo, especificamente, e a participação da 
prostituição como fenômeno social. Coward analisa a apropriação 
literária de Restif não como uma crítica à figura da prostituta como 
vetor de uma ideia de imoralidade ou de vício, mas como vítima 
de condições sócio-históricas, conforme ele próprio o demonstra 
em suas Notas Históricas, nas quais faz o trajeto de progressão do 
estatuto da prostituição entre os gregos e os romanos, passando 
pelas invasões bárbaras até a França do século XVIII e demais 
nações europeias. O mesmo trajeto é feito com a Alemanha, a Suíça 
e a Inglaterra.

Paralelo ao trabalho de Coward, o crítico Peter Wagstaff 
publica, em 1996, em Memory and Desire: Rétif de la Bretonne, 
Autobiography and Utopia, que, de certa forma, desafia a 
classificação de Restif de La Bretonne como um cronista 
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autobiográfico. O trabalho de situar, em sua trajetória como 
um escritor autobiográfico, as contradições de seu mundo para 
a constituição das utopias e dos projetos de reforma seria mais 
significativo para a análise da obra do autor. Wagstaff apresenta, 
como conclusão, a proposta de inspiração na autobiografia e as 
tentativas frustradas de ajustamento entre o real e a memória 
proporcionam, basicamente, o fracasso dos projetos e das utopias 
como formas de reordenamento do mundo, não sendo, entretanto, 
independente da expressão dos desejos que encontram raízes em 
sua infância, que depois se condensam em fantasias incestuosas. O 
tema incesto foi desenvolvido por Restif em La Ingénue Saxancour, 
ou La Femme Séparée (1789).

Rétif`s writing is saturated with a profound 
and extensive promiscuity, expressed in the 
most obvious, sexual terms, but also through 
the incessant restlessness of Nicolas, as he 
moves between Sacy, Auxerre and Paris, from 
childhood to adolescence to adulthood, from 
Jeannette Rousseau to Colette Parangon, and 
all the other hundred of women who serve as 
objects of desire and muses for his creativity. 
The writing, however, does not simply narrate 
the promiscuity, but also exemplifies it. If r’etif`s 
ideal community is founded on endogamous 
relationships, lending towards incest, so too is 
the entirety of his work. (1996, p.153)2

À influência feminina e ao desenvolvimento dos temas da 
sexualidade, Wagstaff adiciona os projetos de reforma, como uma 
etapa anterior ao texto erótico.
2  Os escritos de Rétif estão saturados de uma promiscuidade profunda e extensa, 
expressa nos termos sexuais mais óbvios, mas também pela incessante inquietação de 
Nicolas, enquanto se desloca entre Sacy, Auxerre e Paris, da infância à adolescência e à 
idade adulta, de Jeannette Rousseau a Colette Parangon e todas as outras centenas de 
mulheres que servem como objetos de desejo e musas para sua criatividade. A escrita, 
no entanto, não apenas narra a promiscuidade, mas também a exemplifica. Se a 
comunidade ideal de Rétif é fundada em relacionamentos endogâmicos, emprestando 
para o incesto, o mesmo ocorre com a totalidade de seu trabalho (tradução minha).
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In one sense, Rétif’s journey is a circular one. His 
departure from his rural beginnings - Sacy, the 
farm of La Bretonne - is inverted in later life. His 
exile in the city, with his experience of alienation 
and disorder, is followed by a return to his origins 
[...] As we have seen, there is also a response to 
these uncertainties, or an attempt at a response, 
in his utopias and his projets de réforme. The 
inspiration for these projects is clear enough. 
It derives from Rétif’s embroidered memories 
of a social structure in the village based on an 
industrious and benevolent paternity. (p.155)3

Há um consenso entre os pesquisadores retivianos sobre a 
relação entre passado e presente. Para Testud, o tempo dos livros 
de Restif não representa uma linearidade cronológica, mas uma 
construção que representa um pensamento lógico, onde o tempo 
não importa. O tempo cronológico permanece estático durante o 
tempo narrativo, sem que os personagens sofram transformações 
ou modifiquem sua estrutura psicológica (1977, p.102). As 
escolhas narrativas feitas por Restif são exemplos da simplicidade 
temporal, mantendo seu centro na sequência de ações (2002, p.16). 
Relacionam-se a isso os elementos que Pierre Testud enumera 
como aspectos fundamentais da estrutura narrativa das novelas de 
Restif de la Bretonne:

I. Estruturas simples, onde o desenvolvimento da narrativa 
depende essencialmente do engajamento do leitor e que foram 
por Restif considerados distintamente de acordo com os períodos 
de produção literária. A obra Le pied de Fanchette (1769), obra 
que antecede a série Idées Singulières, é preparada utilizando 

3  Em certo sentido, a jornada de Rétif é circular. Sua partida de seu início rural - 
Sacy, a fazenda de La Bretonne - é invertida mais tarde na vida. Seu exílio na cidade, 
com sua experiência de alienação e desordem, é seguido por um retorno às origens 
[...] Como vimos, também há uma resposta a essas incertezas, ou uma tentativa de 
resposta, em sua utopias e seus projetos de reforma. A inspiração para esses projetos 
é clara o suficiente. Deriva das memórias bordadas de Restif de uma estrutura social 
na aldeia baseada em uma paternidade industriosa e benevolente (tradução minha).
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uma estrutura de histórias independentes que, juntas, fazem 
a descrição dos eventos vividos por Fanchette. Em uma edição 
posterior, de 1881, a mesma obra apresenta o título de Contes de 
Restif: Le pied de Fanchette, ou Le soulier couleur de rose. A opção 
pelo roman epistolaire, feita por ocasião das Idées Singulières, 
trabalho posterior à Le pied... também oferece um modelo simples, 
nos quais os projetos de reforma são o centro da narrativa e seu 
objetivo. Mais adiante, por ocasião de Les Contemporaines (1780-
1785), Les nuits de Paris (1788-1794) L’année des dames nationales, 
ou l`Histoire jour-par-jour d`une femme de la République Française 
(1791), apenas como exemplos que não encerram a lista de obras, 
são escritos com a estrutura de almanaque, ou calendário, onde as 
histórias são desenvolvidas como fatos diários e consecutivos.

II. A simplicidade das estruturas possibilita que a narrativa 
seja essencialmente oral. Há, tanto na narração quanto em sua 
composição linguística, a impressão deixada por Restif de que os 
textos são histórias orais, conversas, relatos feitos numa interação 
dialógica presencial. No caso do roman epistolaire, essa interação 
ocorre com as cartas, que facilitam a introdução do projeto de 
reforma. O diálogo não constitui a parte essencial do romance e, 
portanto, não é o centro do desenvolvimento da narrativa, mas é 
utilizado por Restif para apresentar justificativas, fontes, causas 
e possíveis desdobramentos do projeto, sem perturbar o texto 
central. Já no caso da estrutura de almanaque, Restif busca o diálogo 
com o leitor, oferecendo a narrativa como coletânea, calendário 
(uma história por dia, trívias semanais) ou listas, sem que haja a 
necessidade do uso de estruturas narrativas que suportem o tema 
a ser desenvolvido (TESTUD, 2002; COWARD, 1985).

III. Há uma relação entre a palavra escrita e a experiência 
daquilo que é apresentado no texto. O leitor é informado - na 
crônica, no roman epistolaire ou no almanaque - pelo formato quase 
jornalístico das novelas da segunda metade de sua produção (após 
1790) e pelo didatismo das obras da primeira metade (que se inicia 
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em 1767). A veracidade das informações ou sua fidedignidade não 
representavam, novamente, o elemento fundamental na narrativa, 
mas veículos de propagação das intenções do autor. É o caso, por 
exemplo, da Segunda Carta de D’Alzan, em que, ao argumentar com 
Des Tianges sobre a persistência de sua esposa quanto à moralização 
dos costumes, o missivista escreve:

Agripina, Júlia, deixando de lado a maternidade… 
Chega! A zombaria vai além do planejado! Tua 
querida Adelaide certamente não saberia, por 
esses famosos exemplos, que a humanidade 
se tem degradado tão indignamente sob os 
pés enlameados de sua arrogante impudência 
(BRETONNE, 1769, p.24)

Considerando os escritos de Testud, torna-se possível 
compreender o motivo pelo qual Restif é inexato quanto às 
suas fontes e suas referências: a exatidão é menos importante 
que se uso como vetor da mensagem principal, que constitui o 
ponto de análise deste trabalho. A citação de Agripina e Júlia — 
principalmente no caso desta última, em que não é possível saber 
a qual das Júlias do período severiano (193-211 d.C.) ele se referia 
— está ali possivelmente para reforçar o argumento pela relação 
entre a liberdade das mulheres e a promiscuidade incipiente de 
Roma. Assim, o uso dos elementos periféricos e dialógico textuais e 
extratextuais têm o objetivo de servir como estruturas facilitadoras, 
mais do que instrumentos argumentativos.

LA ROMANESQUE E SEXO
Ainda que a ação rápida seja o centro do gênero textual novela, 

no sentido de apresentar, de forma curta e objetiva, um drama cuja 
solução se dará em seu desenvolvimento, não é próprio da novela o 
aspecto jornalístico per se. Com a intencionalidade moralizante de 
Restif de La Bretonne, a novela assume algumas características de 
acordo com a abordagem de seus comentadores, com o objetivo 
de dar início ao formato de O Pornógrafo segundo sua forma 
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e seus elementos textuais. O mais flagrante deles, conforme já 
mencionado, é o caráter jornalístico das novelas, com a presença 
de elementos orais, no sentido de que o texto poderia representar 
um diálogo falado e não somente escrito. O ato de contar fazia 
parte da construção das narrativas — a própria forma de receber os 
temas para as histórias tinha origem nos atos de fala: o que não fora 
recebido em La Bretonne como anedotas ou os exemplos recebidos 
dos adultos acabou sendo recebido mais tarde com a vida cortesã, 
onde ouvia pequenos mexericos e anedotas, e aquilo que observava 
nas ruas de Paris no período pré-revolucionário e que depois seria 
transformado no texto de Les Nuits de Paris. Tais historietas eram 
escritas com pouca fidelidade à realidade, mas uma intensa relação 
com a forma como Restif observava esse real.

Restif de La Bretonne é um autor complexo na totalidade de 
sua obra e dificilmente poderia ser definido dentro de um gênero, 
em especial pela pluralidade de gêneros textuais - crônica, projetos, 
cartas, novelas, romances eróticos, notícias, poemas, relatórios -, o 
que faz com que Restif de La Bretonne simbolize um entregênero 
(LANSELLE, 2006). É certo que Restif publica seu primeiro volume 
em 1767 (La Famille Vertueuse), 15 anos antes da recuperação do 
termo romantique por Jean-Jacques Rousseau no texto Rêveries du 
promeneur solitaire (1782) (LE BOURGNE; TESTUD, 2018) na descrição 
do lago Bienne: “plus sauvages et romantiques que celles du lac de 
Genève, parce que les rochers et les bois y bordent l’eau de plus 
près” (ROUSSEAU, 1959, p.1049). Antes e depois dessa ocorrência, 
o uso de termo e ideia por Restif é muito limitado, segundo Testud. 
Da mesma forma, ocorre o desprezo pelo romanesque.

Examinando, o uso feito do termo romanesque, ele assume, 
em Restif de la Bretonne, dois sentidos: um relacionado à ficção, 
indesejado, como um simulacro da “pintura da realidade”; e outro, 
desejado e relacionado à intoxicação sexual dos amantes e à forma 
como Restif se refere à sua juventude. La Bretonne rechaça o 
aspecto ficcional de sua obra e condiciona à imaginação a desejo, 
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o que encontra voz na trajetória em direção ao erotismo que é 
possível ver por todo o período de produção de Restif. 

Há momentos muito precisos na produção de Restif de La 
Bretonne que podem ser identificados nas análises dos autores que 
o comentam. A partir das primeiras publicações, os três principais 
teóricos concordam que o início da produção retiviana traz fortes 
elementos do didatismo, onde o centro narrativo estava situado 
na mensagem e na forma do texto, em um formato que em muito 
se parece com os manuais de etiqueta. Começando com Le Pied 
de Fanchette, onde a personagem principal, Fanchette, dá início 
à novela com diversas aventuras envolvendo a forma como seus 
pés se apresentam excitantes a homens de diferentes idades, que 
passam a persegui-la. Fanchette, então, a partir de uma série de 
perseguições por Apatéon4, dá início a um processo educativo. 
Apatéon é descrito por Restif de La Bretonne como “un Tartuffe”. 
O processo educativo se dá a partir da realização, segundo Testud 
(1977, p.7-8), da autobiografia escolar apesar do fetichismo, e não 
por causa dele.

Dois outros autores se dedicam a uma análise mais direcionada 
à incipiente sexualidade em Restif de la Bretonne, incluindo nela 
o fetichismo. Amy S. Wyngaard tem como tema de pesquisa o 
desenvolvimento da percepção da sexualidade nos textos de 
literaturas francesas do século XVIII, em especial em Restif de La 
Bretonne e no Marquês de Sade. Fundamentalmente, Wyngaard 
sustenta sua argumentação com o estudo das obras Justine (1791), La 
Philosophie dans le Boudoir (1795), de Sade; e L’anti-Justine (1798), Le 
Paysan Perverti (1775), e Le Pornographe (1769), de Restif. Partindo do 
pressuposto da construção da sexualidade em Restif de La Bretonne 
pelo viés da dissociação entre obscenidade e erotismo e suas 
respectivas consequências institucionais (WYNGAARD, 2013, p.14-34):

Rétif`s works demonstrate that the erotic and 
the obscene were far from reined concepts in 

4  Apateon é o gênero anfíbio já extinto, de família Branchiossauridae.
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eighteenth-century France; rather, they were 
evolving, changeable categories constantly 
in the process of definition. The analysis of 
his novels also shows that, contrary to what is 
usually stated in histories of pornography; R’etif 
actively participated in defining the category 
that bears his signature. (p.34)5

Wyngaard constrói a noção de censura e o papel do Estado 
a partir da apresentação desses conceitos. A pornografia, dessa 
forma, diferentemente daquilo que é apresentado em Coward 
(1985), é a resposta social ao posicionamento do Estado em resposta 
à exacerbação da obscenidade. Restif de La Bretonne responde à 
censura com a proposta da moral que resulta do processo educativo; 
Sade responde com a construção da filosofia da transgressão, 
cuja textualidade celebra o gênero roman philosophique. Maurice 
Blanchot, em Sade et Restif de La Bretonne (1986), realiza um exercício 
comparativo entre os dois autores a partir da apropriação do 
erotismo, mas sem a presença da obscenidade como um impeditivo 
institucional. O trabalho de Wyngaard é importante principalmente 
pela localização da obscenidade em relação a uma noção de que 
Sade está em um lugar, de um ponto de vista acadêmico, em que 
a questão da validação para além da obscenidade não é mais um 
desafio, enquanto Restif ainda conta, principalmente a partir das 
publicações de Pierre Testud e do lançamento da revista Études 
Rétiviennes, com uma significativa simpatia acadêmica que procura 
validá-lo (WYNGAARD, 2013, p.6-8).

A perspectiva de Blanchot (1986) apertasse a presença da 
tensão criativa de Restif em busca de uma moral constitutiva, 
em oposição à moral transgressora de Sade. Blanchot se utiliza 

5  As obras de Rétif demonstram que o erótico e o obsceno estavam longe de 
restringir os conceitos na França do século XVIII; pelo contrário, eram categorias 
evolutivas e mutáveis constantemente em processo de definição. A análise de seus 
romances também mostra que, ao contrário do que é geralmente declarado nas 
histórias da pornografia, o escritor participou ativamente da definição da categoria 
que leva sua assinatura (tradução minha).
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dos temas de ambos os autores, especialmente na preparação de 
Justine (Sade) e L’Anti-Justine (Restif), como o incesto, a necrofilia 
e a pedofilia, na demonstração da intenção na criação literária - 
quanto à relação entre os temas e os objetos dos romances, Restif 
de La Bretonne busca sentido na construção da moral social e Sade, 
na transgressão da moral social, o que distancia os autores, apesar 
do fato de que ambos são percebidos como obscenos (p.107). Sade 
e Restif, juntos, forjam as fundações para o erotismo na literatura do 
século XVIII, mas como opostos - o erotismo em Restif é percebido 
com estranheza pelo leitor de Sade, enquanto o erotismo em Sade 
é percebido como agressão ou violências de gênero.

BREVE CONCLUSÃO
Há, indiscutivelmente, alguns fatores que são necessários 

para que haja ao menos uma análise inicial de Restif de 
la Bretonne. O primeiro deles é, sem dúvida, a presença 
intermitente da autobiografia (TESTUD, 1977; COWARD, 1985). É 
importante perceber que há um consenso entre os autores sobre 
a forma como Restif apresenta sua autobiografia, não como dado 
constituinte de suas novelas, mas como um elemento posterior 
ao romance. A inexatidão das fontes, das referências e dos dados 
biográficos proporcionam um molde para a moral a ser construída 
no texto. Para tanto, Restif apresenta uma percepção acurada da 
realidade de seus ambientes e procura associá-las a dois pilares 
fundamentais de sua formação moral: a primeira, a educação 
por meio de exemplos recebida na fazenda La Bretonne, pela 
imagem das figuras masculinas como os modelos dos camponeses 
diligentes, como os irmãos clérigos (o caso, por exemplo do abade 
Thomas Rétif) como exemplos do papel do clero na formação de 
jovens; e das figuras femininas — suas irmãs, sua mãe, as crianças 
de Sacy e, posteriormente, as figuras de formação como Jeannette 
Rousseau e Collette Parangon — de acordo com um sistema 
próprio de percepção da importância dessas figuras em contexto. 
Isto significaria que a figura do camponês não seria diretamente 
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Edme Rétif, mas a percepção parcial de Restif de La Bretonne 
sobre seu pai.

Nesse sentido, a novela retiviana assume o caráter romanesco, 
conforme o apresenta Testud (2002, p.19): o caráter ficcional é 
parcialmente anulado pela inserção de fontes, referências, citações 
e elementos autobiográficos que dão substância à narrativa e 
indicam ao leitor que há na narrativa algo a ser aprendido. O 
aprendizado vem do fato de que os personagens são constituídos 
de forma a oferecer uma experiência didática que, entretanto, não 
se completa no texto, por se tratar de um didatismo ficcional. Um 
exemplo disso está em O Pornógrafo, quando D’Alzan enumera, 
em cara para Des Tianges, as razões que determinavam que uma 
regulamentação da prostituição era uma necessidade da Europa do 
terceiro quartil do século XVIII. As razões enumeradas, apesar de 
estarem em uma forma que pretende trazer fidedignidade científica 
para si, não são exatamente razões consistentes, pela falibilidade 
das fontes e inexatidão das informações. No entanto, essa falha 
não é relevante para Restif de la Bretonne. Nas notas de Le Pied 
de Fanchette, ele escreve que “On ne traduira pas le latin lorsque 
le texte indiquera le sens [“Não serão traduzidos os trechos em 
latim, uma vez que o texto indicará seu sentido”]” (p.119), à guisa 
de exemplo. O sentido do texto se sobrepõe à citação.

O segundo fator é a percepção da sexualidade, por meio das 
mesmas condições de memória e exemplificação supracitados. 
Considerando sua primeira fase como a que vai de La Famille 
Vertueuse ao final de Idées Singulières (1789), é possível verificar, 
nessa fase, a presença dos elementos do didatismo. Conforme os 
trabalhos de Blanchot (1986) e Wyngaard (2014), a obscenidade 
passa a ser entendida do conjunto do indesejado - o subtítulo de 
O Pornógrafo é “Ideias de um homem de bem sobre um projeto de 
regulamentação para as prostitutas, a fim de prevenir os malefícios 
causados pela publicidade das mulheres., o termo publicidade pode 
ser indicativo de tornar a coisa ou pessoa pública, como em Les 
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Journalistes, de Balzac (2002, p.7)6 - ainda que a referência a seguir 
seja posterior ao período de produção de Restif - mas também 
é possível compreender o termo de acordo com a intenção da 
indesejada exposição do libertinismo feminino. Para ambas as 
possibilidades, a educação das mulheres já públicas, sua retenção e 
regulamentação seria importante para a salvação do homem - em 
especial do homem das províncias e das regiões rurais da França, 
contra estrangeiros e as condições de saúde e habitação dos grandes 
centros urbanos, considerados os grandes estressores da moral.

Um terceiro fator, apresentado principalmente pelo trabalho 
de Wagstaff (1996) em relação ao caráter utópico da obra de Restif 
de la Bretonne, partindo dos projetos de reforma em direção a La 
découverte australe par un homme volant (1784) e Les posthumes 
(2002), este último mais como a epítome do desenvolvimento 
romanesco. O cerne da argumentação de Wagstaff se concentra 
em Memory and Desire: Restif de la Bretonne, Autobiography and 
Utopia (1996), em que, partido de uma definição de utopia que 
se orienta pela incorporação da história pessoal, o crítico conclui 
que a obra de Restif, em especial com relação aos projetos de 
reforma, a teoria de que compunham, em vez de uma utopia, uma 
atopia (habitâcle en dérive) (WAGSTAFF, 1996, p.182). O conceito, 
que pode ser compreendido como o ilocalizável, é, todavia, mais 
frequentemente utilizado na situação de Sócrates em relação ao 
discurso de Alcibíades: Não sendo um deus, tampouco um homem 
como os demais, Sócrates se tornara “estranho”. A estranheza 
do olhar daquele que busca compreender Sócrates, a estranheza 
do interlocutor, em suma, a estranheza do lugar fazem com que 
Sócrates seja “inclassificável” [Aτοπος, estranho, paradoxal, 
fora de lugar], como bem pode ser localizado em O banquete, de 
Platão. Esse estranhamento que retira a relevância dos projetos e 

6  “Le publiciste était un grand miroir concentrique, les publicistes d’aujourd’hui l’ont 
mis en pi`e e et en ont tous un morceau qu’ils font briller aux yeux de la foule” [O 
jornalismo era um grande espelho concêntrico. Os jornalistas de hoje partiram-no 
em pedaços; e cada um tem dele uma parte, fazendo refletir os olhos da multidão.].
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mesmo da ficção romanesca criada por ele mais adiante - e que o 
acompanharia por toda a vida como escritor. A atopia situa, para 
Wagstaff, a reforma entre a memória e o desejo, abstrato e sexual.

Por fim, é importante afirmar a pertinência dos autores 
trazidos ao trabalho, já que, sendo muito amplos os temas que 
tangenciam o desenvolvimento das aproximações com o gênero 
utópico em O Pornógrafo, por sua pesquisa especificamente 
sobre o autor. Além disso, o que se pretende aqui é uma análise 
que se apoia nos eixos de ruptura e lealdade, tanto no corpo da 
novela quanto nas notas históricas, nas quais é possível perceber 
por que podemos aproximar O Pornógrafo, bem como toda a 
série Idées Singulières, das utopias como gênero literário. Porém, 
muito mais do que utopias per se, a série demonstra o diálogo 
de temporalidades: o passado como exemplo, o presente que é 
discutido e posto em análise no texto das cartas e o futuro proposto 
nos projetos de reforma para-repor a retomada do passado — 
que é o melhor lugar, ou ainda, o lugar onde as desigualdades já 
se encontravam resolvidas. Nesse sentido, a reforma é o espaço 
ideal para o projeto utópico, onde a sociedade ali modelada 
encontra soluções para os efeitos de seus problemas, mas 
jamais para as causas — estas seriam, mais tarde, alimento para 
a ruptura dos eventos que tiveram seu auge em 1789. A era da 
revolução, da ruptura e das transformações basais viria, ainda que 
posteriormente, a dissolver quaisquer possibilidades de reforma 
ou de transformações. Assim ou viu Restif de la Bretonne, célere 
em compreender que terminaria ali seu projeto para dar lugar ao 
futuro incerto, em substituição ao futuro planejado, arquitetado e 
limitado em detalhes das reformas das Idées Singulières.
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A NArrAtIVA dA INssUrreIçãO ANtI-escrAVIstA 
NO rOMANce Le QUAtrIÈMe sIÈcLe, de 
ÉdOUArd GLIssANt

enilce Albergaria rocha (UFJF)

Neste artigo, analisaremos a crítica de Édouard Glissant 
à metodologia da pesquisa historiográfica utilizada para a 
construção da narrativa da História das Antilhas francesa (História 
com “H” maiúsculo) que, segundo o autor, desconsidera a história 
narrada do ponto de vista dos escravos quando da abolição da 
escravidão nas Antilhas francesas não dando, portanto, visibilidade 
à memória dos povos que emergem da violência do ato colonial, 
cujo olhar sobre si mesmo foi construído através e pelo olhar do 
“outro”, o colonizador.

As categorias herdadas não devem bloquear 
a audácia metodológica lá onde esta audácia 
responde às necessidades de nossa situação. [...] 
O engano cronológico e a simplicidade de uma 
‘periodização’ evidente são escudos culturais 
contra esta demanda histórica, tão subjetiva, 
lancinante, incerta. (GLISSANT, 1981, p.133)

Glissant critica, portanto, a narrativa cronológica, linear da 
História e, igualmente, a sua concepção denotativa da linguagem, 
ou seja, a crença de que existe uma correspondência entre os 
relatos e os acontecimentos. Contrapondo-se a essa abordagem 
metodológica, ele reivindica a pluralidade de vozes narrativas:

Após ter sido fábula, narrativa ou discurso, após 
ter sido relato, medida e verificação, após ter 
sido globalidade, sistema e imposição de um 
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Todo, a história, devido ao fato de que ela é 
pensada por consciências coletivas, retorna hoje 
às obscuridades plenas da experiência vivida. 
(GLISSANT, 1981, p.136-137)1

O autor propõe, então, que a narrativa historiográfica 
considere a diversidade das culturas, a Relação2 entre as histórias 
dos povos, o respeito às diferenças. O Diverso não é o caótico, 
mas, sim, a presença dos povos em Relação. É a partir dessa crítica 
aos métodos de pesquisa historiográficos que Glissant irá situar 
a problemática relativa ao resgate histórico e identitário das 
Antilhas. Para o teórico, a escravidão é a marca indelével a ser 
rastreada para a compreensão da história cultural das Antilhas:

Fanon diz que ele não quer ser escravo da 
escravidão. Isto deixa subentendido para mim 
que não poderíamos nos contentar em ignorar 
o fenômeno histórico da escravidão; que não 
devemos sofrer como uma pulsão o trauma que 
persiste. A ultrapassagem é exploração projetável. 
O escravo é antes de tudo aquele que não sabe 
que o é. O escravo da escravidão é aquele que não 
quer saber. (GLISSANT, 1981, p.129)

As Antilhas emergem da violência do ato colonial: populações 
indígenas dizimadas, populações africanas arrancadas brutalmente 
de seu ecossistema comunitário, deportadas, reificadas, submetidas 
à superioridade do poder branco, europeu. A relação dos antilhanos 
com o seu habitat, com a natureza é, pois, uma relação que não 
se inscreve na continuidade da acumulação de suas experiências 
culturais. Some-se a isso o fato de que a História, com “H” maiúsculo 
foi narrada aos antilhanos como sendo a sua História, ou seja, a 
história oficial da Martinica foi concebida a partir da lista de seus 
“descobridores” e governantes: “Em nosso contexto, a consciência 

1  Todas as citações são traduções nossas.
2  A noção de Relação refere-se ao encontro dos componentes culturais da 
diversidade das culturas, na nossa contemporaneidade, cujo resultado é imprevisível. 
(ROCHA, 2002)
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histórica pode ser (ou ser vivida antes de tudo como) relação global 
de um homem-em-um-país a um Outro-Alhures que lhe seria dado 
como diferença ou transcendência.” (GLISSANT, 1981, p.137).

A consequência dessa descontinuidade é que natureza e 
cultura não constituem para os antilhanos um universo fundante 
que estruture sua consciência histórica. Assim, a história das 
Antilhas afigura-se como uma conjunção de histórias que os 
antilhanos necessitam reatar à trama complexa de seu passado 
cujos fios permanecem ocultos, emergindo de forma velada, num 
jogo contínuo de claro-escuro: trata-se do que Glissant intitula le 
refoulé historique (o recalcado histórico).

Essa questão torna-se ainda mais inquietante, segundo 
o autor, se considerarmos as questões colocadas na 
contemporaneidade pelo processo de globalização econômica 
e cultural que se dá a nível planetário, pois a globalização, ao 
mesmo tempo em que nos torna habitantes do planeta Terra, 
enraíza-nos, paradoxalmente, no nosso solo referencial-cultural. 
Isso faz com que a consciência histórico-cultural de um povo 
afirme-se como necessária a sua própria sobrevivência. Ora, 
como fica então a condição do povo antilhano, incapaz de 
fazer emergir no cotidiano de sua existência essa consciência 
histórica? Para Glissant, a fragmentação da consciência coletiva, 
que se manifesta na comunidade antilhana como um distúrbio 
desestruturante e inquietante, solicita a exploração criativa, 
e esta se impõe como fio condutor do resgate de um passado 
esfacelado, imposto pelo “outro”.

Ainda, segundo o autor, assistimos hoje à emergência das 
histórias dos povos e esse processo vem colocando em cheque 
a hegemonia da História, com “H” maiúsculo. Assim, à História 
totalizante sobrepõe-se a descontinuidade, a fragmentação das 
histórias. A partir desta constatação, Glissant identifica dois tipos 
de consciência histórica: uma que seria “hegemônica-dominante”, 
e a outra que ele denomina de “emergente-libertária”. A primeira, 
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Glissant define como sendo “o sentimento generalizado de uma 
missão a ser realizada, de uma filiação a ser mantida, de uma 
legitimidade a ser preservada, de um território a ser expandido” 
(1981, p.130-160). A segunda, que se contrapõe à primeira, refere-
se à “pulsão caótica rumo a essas conjunções de todas as histórias 
nas quais nenhuma pode se prevalecer de uma legitimidade 
absoluta” (GLISSANT, 1981, p.130-160).

Em outras palavras, à consciência histórica totalizante e 
expansionista referida a um passado recomposto de maneira 
objetiva e/ou subjetiva pelo historiador, Glissant contrapõe a 
consciência histórica do passado “sonhado de forma profética”, 
através do “pensamento do rastro”, pelos escritores, poetas e 
artistas de todas as artes, em sintonia com suas comunidades e 
culturas cujo passado foi ocultado. Graças aos rastros, resgatados 
pela memória intuitiva e a imaginação criativa, os povos das 
culturas compósitas recompõem hoje a paisagem mental, 
lingüística e cultural da imensa diversidade das humanidades, 
que Glissant nomeia no plural, em oposição à ideia abstrata de 
humanidade, pois: “A história como consciência operante e a 
história como experiência vivida não são reservadas apenas aos 
historiadores” (GLISSANT, 1981, p.133).

Nesse contexto, para o autor, à História fragmentada corresponde 
a Literatura difratada. Glissant propõe então, que o escritor 
antilhano explore, redimensionando, a memória, a consciência e o 
tempo pois, se a memória histórica foi frequentemente apagada, 
distorcida, o artista, o escritor, necessitam penetrá-la a partir dos 
rastros que eles escavam no real e assim expressar o momento e as 
ocasiões em que as barreiras esterilizantes da consciência imposta 
foram rompidas; e se o tempo antilhano estabilizou-se no vazio de 
uma não-história imposta pelo “outro”, cabe aos artistas e escritores 
contribuir para o restabelecimento de uma cronologia atormentada 
do tempo e desvelar a vivacidade de uma possível dialética entre 
natureza e cultura antilhanas.



132

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

Falando de seu trabalho como escritor, Glissant afirma o 
diálogo permanente entre seus escritos teóricos e seus romances 
e poemas: “écrivain soucieux d’accorder son travail `a son discours” 
(escritor preocupado em harmonizar seu trabalho com o seu 
discurso) (1981, p.136). Buscamos então, observar em sua obra de 
ficção Le quatrième siècle (GLISSANT, 1964), como Glissant resgata 
a história da Martinica, reconstruindo na confluência da oralidade e 
da escrita, o “sentido doloroso do tempo”.

Nossa história nos atinge de forma tão 
repentina que ela nos atordoa. A emergência 
desta unidade difratada (desta conjunção 
despercebida de histórias) que constitui as 
Antilhas neste momento nos surpreende, antes 
mesmo que tenhamos refletido sobre esta 
conjunção. Isto também quer dizer que nossa 
história é presença quase que insuportável, 
presença que nós devemos reatar sem 
transição à trama complexa de nosso passado. 
O passado, nosso passado imposto, que não se 
constitui ainda em história para nós, mas que, 
entretanto, está aqui presente e nos lancina. A 
tarefa do escritor é a de explorar este tormento, 
de “revelá-lo” de maneira contínua no presente 
atual. (GLISSANT, 1981, p.132)

Glissant - antropólogo, ensaísta, romancista e poeta - navega 
entre as convenções de “veracidade” e de “ficcionalidade”, e as 
normas do discurso antropológico e literário. Na mouvance entre 
a veracidade e o imaginário, Glissant transforma a narrativa da 
memória, do passado e da história. Passemos então, à análise desse 
processo de mouvance através do qual o autor resgata, no romance 
ora estudado, a história ocultada da coletividade martinicana. 
Identificamos alguns procedimentos na narrativa do romance Le 
quatrième siècle através dos quais as fronteiras entre a veracidade 
e a imaginação criativa se opera. São eles:
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a) La vision prophétique du passé (a visão profética do passado): 
le marron e quimboiseur (“o feiticeiro”) Longoué, herdeiro da 
sabedoria africana, tece os fios da memória do país-de-antes, 
a África, para o jovem estudante martinicano Mathieu que vai 
procurá-lo na mata húmida do morro em que o sábio habita. 
Mathieu deseja “saber”; isto porque seu pensamento crítico lógico 
ocidental se mostra insuficiente para aplacar o sofrimento que lhe 
causa o esquecimento coletivo;

b) O resgate da oralidade: a linguagem do curandeiro-feiticeiro 
Longoué caracteriza-se pela acumulação, pela redundância, pela 
mouvance, pelo escapar em espiral da busca do significado que não 
se sedimenta, que é poroso, se esvai. Na fala de Longoué o eixo 
paradigmático e o eixo sintagmático da língua entram numa espécie 
de ebulição devido à presença dos elementos da oralidade;

c) A reprodução do discurso “lógico e racional” do branco 
europeu mercantilista do século XVI, que o narrador justapõe a 
flashes/quadros do universo caótico do navio negreiro: assim recria-
se pelo contraste o impacto da relação de poder;

d) O resgate histórico do marron, o escravo que fugia para os 
morros e a floresta húmida para escapar à escravidão, e que não 
permaneceu na memória da população como uma manifestação de 
resistência coletiva (tal qual ocorreu no Haiti), o que impediu que a 
Martinica pudesse ter nas suas origens um herói mítico;

e) O resgate do “Nós” coletivo: no centro do resgate do 
passado, Glissant não coloca indivíduos, mas todo um povo que 
tornou possível a ação dos heróis. Assim, a valorização do marron é 
uma tentativa de eliminação do sentimento de vergonha existente 
entre os descendentes de escravos que acabaram incorporando 
a ideologia da escravatura como uma punição, e não como uma 
violência perpetrada contra um povo e contra a qual todo ato de 
revolta seria legítimo. Daí a importância do “Nós” coletivo e de suas 
implicações com o “Eu” e vice-versa:
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A história e a literatura desembaraçadas de suas 
letras maiúsculas e contadas em nosso gestos, 
se reencontram novamente para propor, para-
além da demanda histórica, que se constitui 
em desejo histórico, o romance da implicação 
do Eu ao Nós, do Eu ao Outro, do Nós ao Nós”. 

(GLISSANT, 1981, p.153)

Em Le Discours Antilhais, Glissant (1981) critica nos 
historiadores martinicanos a submissão aos métodos da 
pesquisa historiográfica ocidental. Para ele, à periodização da 
História da Martinica - definida, não com base em seu processo 
interno, mas a partir da política do colonizador - correspondem 
sistemas de discursos bem definidos, pré-determinados pela 
História imposta. Sendo assim, Glissant propõe a conquista de 
um “conjunto textual autônomo”, ou seja, a elaboração de uma 
linguagem autônoma, como componente essencial no processo 
de luta emancipatória:

Restabelecer uma continuidade, e se não nos 
é possível restabelecê-la entre os sistemas 
do discurso, pelo menos na consciência que 
deles temos. E esta continuidade não visaria 
neutralizar os acidentes da experiência vivida 
(isto é, a prefigurar uma linhagem fixa) – 
não vemos como poderia fazê-lo -, mas a 
combater o sentimento paralisante nascido da 
descontinuidade imposta, sem que tenhamos 
consciência desta descontinuidade. (GLISSANT, 
1981, p.161)

Nessa perspectiva, Glissant faz a crítica da análise histórica 
referente à insurreição contra a escravidão ocorrida em 22 de maio 
de 1848, bem como do papel “heróico” atribuído a Shoelcher3 na 
Abolição: os historiadores martinicanos, preocupados em fazer 
emergir a “verdade” histórica desses acontecimentos, não captam o 

3  Victor Shoelcher: escritor francês abolicionista (1804-1893). Foi presidente da 
comissão para a abolição da escravidão nas colônias francesas.
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essencial da história da cultura martinicana que se dá precisamente 
nesse período, ou seja, a sua assimilação cultural à França:

Examinando a questão da “liberação” para além 
do que representou o personagem Schoelcher, 
observamos que o modo, o clima, a tendência 
da “liberação” de 1848 já trazem em si o germe 
da assimilação; o schoelchérisme ele próprio é 
significativo deste movimento. Não se trata aqui 
de saber se esta liberação foi arrancada de forma 
sangrenta pelos escravos que se insurgiram 
contra a escravidão. A história martinicana 
transborda de histórias de insurreições 
fracassadas. Seria cômico desencadear sobre 
este assunto uma guerra das datas [...] Trata-
se de uma ocultação mais profunda, que 
está contida no princípio e no desenrolar da 
Abolição: a ocultação da especificidade do povo 
martinicano. (GLISSANT, 1981, p.135)

Com base na crítica de Glissant à narrativa historiográfica, nos 
propusemos a examinar como o tema da abolição é tratado em 
um texto historiográfico e em um texto jornalístico, produzidos, 
respectivamente, pela historiadora martinicana Marie Hélène 
Léotin e por Pierre Dessalles, proprietário/editor de um jornal da 
Martinica. Nosso objetivo é analisar como Glissant, em Le quatrième 
siècle desmonta, através da paródia do discurso dominante, a 
versão oficial deste episódio da história martinicana. No romance, 
as revoltas dos escravos emergem ao longo da narrativa. Dessa 
maneira, Glissant mostra a resistência e as insurreições como 
processo e não mais como um evento histórico com uma datação e 
uma cronologia precisas.

A INSURREIÇÃO ANTI-ESCRAVISTA NO TEXTO HISTORIOGRÁFICO

Pode-se dizer que todos estes elementos 
reunidos (degradação da situação econômica, 
mutações sociais, argumentação no que tange 



136

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

o campo da ética) fazem com que exista um 
consenso para dizer que o sistema escravista 
está condenado. Os proprietários das plantações 
estão estrangulados economicamente porque 
não podem suportar a concorrência do açúcar 
de beterraba e não possuem reservas financeiras 
para adotar imediatamente novos métodos de 
fabricação do açúcar. A base social do sistema 
está cada vez mais abalada devido a uma onda de 
alforrias que se acelera na primeira metade do 
século XIX. O contexto internacional (o exemplo 
de Haiti, as guerras de independência da América 
Latina, a abolição da escravidão nas colônias 
inglesas, a propaganda abolicionista na França) 
é propício ao fim da escravidão. O momento é 
favorável e os escravos compreendem isto bem, 
e começam a movimentar-se de forma bastante 
antecipada para arrancar esta liberdade da qual 
se fala cada vez mais ao longo do ano 1840. 
(LÉOTIN, 1992, p.18)

Dois fatos que acontecem no dia 22 de maio 
provocam a comoção geral: a prisão do escravo 
Romain, cedo pela manhã em Saint-Pierre, e 
a fuzilada do Prêcheur, à tarde. A prisão de 
Romain foi a causa imediata da insurreição, 
entretanto as explicações sobre as razões exatas 
desta prisão permanecem obscuras. Romain 
é um escravo da habitação de Léo Duchamp 
em Saint-Pierre. Preso por ter tocado tambor 
enquanto os escravos preparavam a mandioca? 
Por ter enfrentado seu senhor recusando-se a 
obedecer a uma ordem? Os dois acontecimentos 
estão certamente associados. Ouçamos Pierre 
Dessalles”. (LÉOTIN, 1992, p.18)

A historiadora, Marie-Hélène Léotin, rastreia os 
acontecimentos que ocorreram durante o ano de 1848 mediante 
provas documentais: cartas redigidas por responsáveis locais, 
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circulares, medidas provisórias, artigos de jornais, construindo, 
dessa maneira, uma demonstração da “veracidade” dos fatos 
históricos. Sua compilação de dados é estruturada como uma 
sequência de “provas”, intercaladas e comentadas pelo texto da 
historiadora. Trata-se de uma montagem discursiva e cronológica, 
construída de uma forma que se quer objetiva, através da qual a 
autora demonstra as conclusões às quais quer chegar e, sobretudo, 
deseja que o leitor chegue.

É importante ressaltar que toda a documentação reunida 
pela historiadora foi redigida por representantes ou aliados do 
poder: governantes, redatores de jornais, testemunhas oculares 
(brancos). A narrativa é feita no presente do indicativo (o presente 
genérico). Essa estratégia instaura a não ruptura entre os fatos 
narrados (o enunciado) e o tempo do narrador e do interlocutor 
(o leitor): o historiador torna-se testemunho ocular da História. 
Podemos destacar algumas estratégias discursivas utilizadas pela 
narradora no texto que introduz a revolução antiescravista de 22 
e 23 de maio de 1848:

a) O uso do pronome On (“Nós” ou “a gente”) que remete 
ao “Eu” do historiador e ao “Nós” do historiador e do leitor: esse 
último torna-se co-enunciador do discurso;

b) O uso da forma verbal impessoal do verbo exister (il existe) 
+ objeto direto que afirma a existência irrefutável de um consenso 
que pré-existe ao discurso: Il existe un consensus pour dire que [...] 
(“Existe um consenso para dizer que [...]”);

c) A lógica discursiva: causa + consequência + afirmativa impõe 
a asserção do narrador como «incontestável»: On peut dire que tous 
ces élements réunis [...] font qu’il existe un consensus pour dire que 
le système esclavagiste est condamné. (“Pode se dizer que todos 
estes elementos reunidos fazem com que exista um consenso para 
dizer que o sistema escravista está condenado”);

d) O uso do verbo être (ser ou estar), na voz passiva, enuncia, mais 
do que descreve, “verdades” relativas ao contexto econômico-social 
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em mutação: La base sociale du système est de plus en plus ébranlée 
(“A base social do sistema está cada vez mais abalada”); le moment 
est propice (“o momento é propício”); L’environnement internacional 
est propice à l’effondrement de l’esclavage (“o ambiente internacional 
é propício ao fim da escravidão”). É interessante observar que o 
adjetivo “internacional” no contexto descrito, remete, na verdade, 
unicamente ao Caribe, à América Latina e à Europa (sobretudo à 
Inglaterra). [...] les planteurs sont étranglés économiquement (“os 
proprietários de terra estão econômicamente estrangulados”): a 
regência passiva quase que inocenta os senhores de engenho les 
planteurs uma vez que não são mais agentes do processo;

e) O emprego da expressão adverbial de tempo dans l’immédiat 
(no imediato) e do lexema le moment (o momento) inserem o fato 
histórico no presente do leitor;

f) Na narrativa ficcional de Glissant, conforme veremos a 
seguir, o movimento que caracteriza o processo de insurreição dos 
escravos é construído sintáxica e lexicalmente em espiral. No texto 
da historiadora, esse dinamismo se perde, pois está concentrado 
em uma única locução verbal marcada pelo aspecto incoativo: se 
mettre en mouvement (começar a movimentar-se);

g) Arracher cette liberté: a construção alegórica (arrancar esta 
liberdade) instaura e reivindica o heroísmo dos negros na insurreição 
antiescravista e reafirma a imagem alegórica inicial na qual o negro 
escravo rompe a corrente que o prende ao canavial enquanto o sol 
se levanta no horizonte;

h) A justaposição das frases, devido à eliminação dos 
conectores lógicos; a narrativa na 3a pessoa (a não-pessoa, segundo 
Benveniste (1966)); o uso do quantitativo em posição de sujeito: 
deux événements (dois acontecimentos), em vez do indefinido des 
événéments (acontecimentos) bem como a precisão temporal: le 
22 mai (no dia 22 de maio), tôt le matin (cedo pela manhã), l’après-
midi (à tarde), inserem os acontecimentos no mundo «real» e 
contribuem para a construção da convenção de «veracidade».
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O segundo parágrafo é marcado pela relação lógica de 
causalidade. A prisão do escravo Romain é dada como sendo a 
causa imediata da insurreição. O uso do verbo être no passé simple 
(o tempo verbal reservado à narrativa e que não é usado na língua 
falada), em vez do passé composé (tempo do discurso), dá ao fato 
narrado o caráter de passado imutável, incontestável. A causa da 
prisão de Romain é dúbia: foi preso ou por ter tocado tambor em 
um momento em que era proibido fazê-lo (causa: reivindicação/
resistência cultural) ou por ter desobedecido a uma ordem dada 
por seu proprietário (causa: recusa da relação mestre/escravo). A 
historiadora, mais uma vez, se utiliza de mecanismos discursivos 
que instauram a convenção de “veracidade”: o endereço preciso do 
escravo Romain e o emprego do advérbio certainement (certamente).

A INSURREIÇÃO ANTI-ESCRAVISTA NO TEXTO JORNALÍSTICO

Segunda-feira 22 de Maio

De manhã cedinho, fui acordado por 
um grande movimento popular. Me vesti 
rapidamente, e saí com Turpin para saber a que 
devíamos esta algazarra:

O Sr. Léo Duchamp tendo sido ameaçado por 
um de seus negros, que levantou o facão para 
ele, preveniu a autoridade, que mandou prender 
este negro. Todos os escravos dos ateliers 
vizinhos, advertidos, se levantaram em massa, se 
transportaram para a cidade armados e pediram 
que soltassem seu camarada. A autoridade deu 
suas justificativas e fez suas advertências, e o Sr. 
Hervé comandando as tropas ia dar as ordens 
quando o mulato Papy, prefeito adjunto, mandou 
soltar o negro. Em vários lugares, os homens 
de cor despavimentaram as ruas. Havíamos 
pensado que este ato de fraqueza acalmaria a 
população; mas, ao contrário, desvairada, ela fez 
ainda mais ameaças.
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Queremos a cabeça dos Brancos, a população 
dizia gritando. Mais de vinte mil negros entupiam 
as ruas soltando urros horríveis. A inquietação se 
lia sobre todos os rostos. Era, sobretudo, a noite 
que cada um temia. Esta noite desagradável 
chegou, e com ela o incêndio do Forte. (LÉOTIN, 
1992, p.19)

A narrativa é apresentada sob a forma de um testemunho 
(emprego da 1ª pessoa) e redigida em estilo coloquial. Gostaríamos 
de ressaltar a função do sujeito-agente e sujeito-paciente na 
estratégia discursiva do editorialista: o “Eu” do narrador (o 
jornalista) remete ao “Eu” coletivo do colono, proprietário de terras 
e de escravos. Ora, tanto o “Eu” do narrador, quanto o nome do 
colono, M. Léo Duchamp (colocado como vítima na ação ocorrida) 
figuram em uma construção passiva:

J’ai été réveillé par un grand mouvement populaire (eu fui 
acordado por um grande movimento popular); - M. Léo Duchamp 
ayant été menacé par un de ses nègres qui a levé le coutelas sur lui, 
[...] (O Senhor Léo Duchamp tendo sido ameaçado por um de seus 
negros que levantou o facão contra ele, [...]).

Os colonos figuram como sujeitos-agentes de ações 
“defensivas”, “legais”, que, na verdade, são ações repressoras: - M. 
Léo Duchamp [...] en a prévenu l’autorité [...] qui a fait coffer ce nègre 
(M. Léo Duchamp preveniu a autoridade [...] que mandou prender 
o negro); - L’autorité a fait des démonstrations (A autoridade fez 
demonstrações [subentenda-se: “usou a força”]); - M. Hervé, à la 
tête des troupes allait faire faire des sommations [...] (“M. Hervé, na 
chefia das tropas, ia dar as ordens necessárias [...]).

a) Os negros e seus atos, por sua vez, figuram em posição 
de sujeito-agente (às vezes, duplamente marcado pelo pronome 
reflexivo). E a ideia de complô organizado é sugerida por meio 
da escolha do quantitativo Tous (Todos), do adjetivo avertis 
(advertidos) e da locução adverbial en masse (maciçamente): - Tous 
les esclaves des ateliers voisins, avertis, se sont levés en masse, 
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se sont transportés en ville, et ont demandé qu’on relâchât leur 
camarade (Todos os escravos das oficinas vizinhas, advertidos, 
insurgiram-se maciçamente, transportaram-se para a cidade, e 
pediram que soltassem seu camarada). Os negros figuram também 
na construção impessoal - Il nous faut la tête des blancs, disait-elle 
tout haut (É-nos necessária a cabeça dos brancos, ela dizia alto) que 
sugere uma palavra de ordem que incentiva a violência, da qual 
todos comungam, pronunciada por uma líder.

Os chamados “homens de cor” (mulatos livres, suspeitos pelos 
brancos de comandarem a revolta) também figuram como sujeitos-
agentes de ações condenáveis: En plusieurs endroits, les hommes 
de couleur ont dépavé les rues (Em diferentes locais, os homens de 
cor despavimentaram as ruas); la population (subentenda-se aqui 
negros e homens de cor), déchaînée, elle n’a fait que plus de menaces 
(a população [...] desvairada, fez ainda mais ameaças.). Papy, mulato 
e vice-prefeito, personagem de ligação entre os negros e brancos, 
figura como sujeito - agente da tentativa de ação conciliadora entre 
os dois universos em conflito: Le mulâtre Papy, adjoint au maire, 
a fait relâcher le nègre (O mulato Papy, prefeito adjunto, mandou 
soltar o negro).

A INSURREIÇÃO ANTIESCRAVISTA NO TEXTO LITERÁRIO EM 
LE QUATRIÈME SIÈCLE

Eles diziam nós bando de safados se vocês 
acreditam que algo vai mudar aqui vocês podem 
ficar plantados esperando, a poeira dos séculos 
passará sobre vocês, mas vocês estarão sempre 
no mesmo lugar em pé, vamos mexam-se a cana 
não espera em pé – e o que eu vejo no finalzinho 
da rua de repente as mulheres mulheres 
mulheres pareciam o viveiro do paraíso Man-
Amélie bem na frente nossa senhora os três 
policias saltam pra cima de seus cavalos tudo é 
nosso avante eles gritam avante se você tivesse 
visto as foices os facões e um dentre eles um 
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mulato que chega para gritar meus amigos 
meus amigos meus amigos esse não é o método 
correto rhan! desaparecer pega ele, mais rápido 
do que você pode dizer meu deus tudo é nosso 
a gente se precipita mulheres mulheres só 
mulheres na frente e de repente – Parem! Os fuzis 
atravessados na estrada a tropa e as baionetas, 
parem quem foi que gritou parem, avante a 
evacuação começa, eu vejo vinte trinta que caem 
ao meu lado, é a fumaça por um bom momento 
você fica surdo, e de repente eu estou do outro 
lado nós a gente passa onde estão os soldados 
e eu vejo as mulheres mulheres mulheres cada 
uma um fuzil a gente desce e um outro chega 
com um lenço voltem para suas casas e rhan! ele 
corre mais rápido que um macaco a gente desce 
não só todas as casas os móveis estão no chão 
a grade desapareceu não é só a estrada mas 
tudo por todo lado os campos os caminhos, tudo 
transborda onde estão os soldados tudo junto 
as que amarram a cana os que cortam a cana 
chega de levar porrada sempre apanhar sem 
responder Eles diziam nós bando de preguiçosos 
safadas em pé não esperam nada muda – é isso 
aí a gente ali não era mais brinquedinho e onde 
estão os capatazes Man-Amélie seu fuzil como 
um porrete ela grita não precisa de balas você 
não sabe mas como um porrete na frente, seu 
vestido está amarrado pro lado como uma calça 
de homem ela grita meu filho pa moli! Meu filho 
avante e então aí soldados e soldados agora pra 
valer fogo fogo mas vá ver é o rio transbordado 
quantos ainda no chão cinquenta e cem nós a 
gente passa nada nos para e de repente uma 
única gritaria Chelchè chego a escravidão acabo 
a vitória Chelchè chego e um outro que chega 
A República Francesa vos traz a liberdade seu 
enviado o senhor ministro Schoelcher Eles 
diziam nós selvagens que não servem pra nada 
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em pé pro trabalho Belbezu nem Belbezu quer 
saber de vocês é para a eternidade dos séculos 
– é isso aí é a vitória e a escravidão acabada, eu 
olho Man-Amélie deitada seu vestido recobrindo 
sua cabeça e sua cabeça caída pro lado em 
ângulo reto decepada sua mão sobre o fuzil 
como um porrete ela não grita mais não ouve 
mais a gritaria o barulho todos na rua vitória ela 
ouve meu deus vitória para todos aqueles com 
ela morta no meio da rua vitória!14 (GLISSANT, 
1964, p.169-170)

4  Yo té di nou bandes de salauds si vous croyez que quelque chose va changer ici vous 
pouvez vous planter pour attendre, la poussière des siècles sera sur vous mais vous 
serez toujours au même endroit debout, allons grouillez-vous la canne n’attend pas 
debout – et qu’est-ce que je vois tout au bout de la rue soudain les femmes femmes 
femmes tu aurais dit la volière du paradis Man-Amélie tout en tête sacré tonnerre les 
trois gendarmes ils ne font que sauter sur leur cheval tout est à nous en avant ils crient 
en avant tu aurais vu les houes les coutelas et un parmi eux un mulâtre qui vient pour 
crier mês amis mês amis ce n’est pas la bonne méthode rhan! disparaître le prend, 
plus vite que tu peux dire tonnerre de dieu tout est à nous on dévale femmes femmes 
rien que femmes devant et soudain – Halte! les fusils tout au travers de la route la 
troupe les baionnettes, halte qui est-ce qui a crié halte, en avant le vidé commence, je 
vois vingt trente qui tombent à côté de moi, c’est la fumée un bom moment tu deviens 
sourd, et tout à coup je suis de l’autre côté nous on passe où sont les soldats et je vois 
les femmes femmes femmes chacune un fusil on descend et un autre vient avec un 
mouchoir rentrez chez vous et rhan! il court plus vite qu’un ouistiti on descend et pas 
seulement toutes les maisons les meubles par terre la grille disparue pas seulement 
la route mais tout partout champs les chemins, ça déborde où sont les soldats tout 
ensemble amarreuses coupeurs assez de prendre des coups toujours des coups sans 
répondre Yo té di nou bandes de fainéants issalopes debout ça n’attend pas rien ne 
change – alors voilà on était là plus de joujous et où sont les géreurs Man-Amélie son 
fusil comme un boutou elle crie pas besoin de balles tu ne sais pas mais comme un 
boutou en avant, as robe est attachée en travers comme un pantalon elle crie mon fils 
pas moli! Mon fils en avant et alors là vraiment soldats et soldats feu feu mais va voir 
c’est la rivière débordée combien encore par terre cinquante et cent nous on passe 
rien n’arrête et soudain un seul crier Chelchè rivé l’esclavage fini la victoire Chelchè 
rivé et un autre qui vient La République Française vous apporte la liberté son délégué 
monsieur le ministre Schoelcher Yo té di nou sauvages bons à rien debout au travail 
Belzébuth même Belzébuth ne veut pas de vous c’est pour l’éternité des siècles – voilà 
c’est la victoire et l’esclavage fini, je regarde Man-Amélie couchée as robe remontée 
sur la tête et la tête à l’équerre déracinée sa main sur le fusil comme un boutou elle 
ne crie plus n’entend plus le vacarme le bruit tous dans la rue victoire elle entend 
tonnerre de dieu victoire pour tous ceux-là avec elle trépassée dans la rue victoire! 
(GLISSANT, 1964, p.169-170).
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A insurreição antiescravista emerge no diálogo entre duas 
crianças (pré-adolescentes) em um jogo de sedução: “un garçon 
plus avisé que les autres, un braillard savoureux, habile à portraiter 
racontait le grand goumin de l’ abolition” (um garoto, mais vivo 
que os outros, um delicioso tagarela, hábil em ‘retratar’ contava 
o grande combate da abolição) (GLISSANT, 1981, p.169). Na 
espontaneidade do discurso direto e indireto livre do narrador, que 
assume diferentes vozes - a do narrador-coletivo, a do colono e a 
do apresentador que comenta a ação -, dá-se o amálgama entre 
o discurso do colono e o discurso do narrador (a criança escrava): 
Yo té di nou bandes de salauds si vous croyez que quelque chose va 
changer ici [...] (Eles diziam nós bando de safados se vocês pensam 
que algo vai mudar aqui [...]); entre os elementos referenciais que 
remetem à situação narrada (a insurreição) e as expressões fáticas 
que pontilham o discurso do narrador como, por exemplo: sacré 
tonnerre, tonnerre de dieu (o equivalente a expressões como “Nossa 
Senhora” ou “Meu Deus”, em português).

A função dessas expressões fáticas é a de reinserir a situação 
narrada no presente da enunciacão, obtendo com essa estratégia 
a participação e adesão do interlocutor: o narrador entremeia seu 
discurso da elocução de língua crioula yo té di nou (eles diziam 
nós) que funciona como uma espécie de refrão. Trata-se de um 
ato de asserção no qual o narrador afirma a coragem, a luta, a 
resistência coletiva e o interlocutor, incluso no nou coletivo, torna-
se testemunho ocular da narrativa. O “eu” do narrador é substituído 
pelo “tu” do interlocutor transformado em testemunha ocular: tu 
aurais dit la volière du paradis (você teria dito o viveiro do paraíso); 
tu aurais vu les houes, les coutelas [...] Un bon moment tu deviens 
sourd (você visse as picaretas, os facões [...] Por bom momento você 
fica surdo).

Os advérbios também exercem funções importantes 
na narrativa: o emprego recorrente de advérbios de tempo, 
semanticamente marcados pelo sema do “imediatismo” como, 
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por exemplo, soudain e tout à coup (de repente) assinalam a 
imprevisibilidade, criam o suspense, e deslocam a narrativa 
para o tempo “real” (o tempo da enunciação) do narrador, do 
interlocutor e do próprio leitor. Os numerosos advérbios de lugar 
inserem a narrativa no espaço coletivo, mostram a presença das 
mulheres à frente da insurreição, marcam o “lugar”, o espaço 
de vida dos rastros da revolta, da resistência: qu’est-ce que je 
vois tout au bout de la rue? (o que é que eu vejo no finalzinho 
da rua?); Man Amélie tout en tête (Man Amélie bem na frente); 
Man Amélie [...] trepassée dans la rue Victoire (Man Amélie [...] 
morta na rua vitória); Combien encore par terre [...] (Quantos 
ainda no chão [...]); je vois vingt trente qui tombent à côté de moi 
(eu vejo vinte trinta que caem ao meu lado); on était là plus de 
joujous (aqui a gente já não era mais brinquedinho). Os advérbios 
e verbos de movimento inserem a narrativa no campo semântico 
da mouvance, da transformação: nous on passe rien n’arrête (nós 
passamos nada nos para); on descend et un autre arrive avec 
un mouchoir (nós descemos e um outro vem chegando com um 
lenço); ça déborde (a coisa está transbordando), etc. A repetição 
de en avant (avancemos, pra frente) cria uma situação de batalha: 
en avant ils crient (pra frente eles gritam); mon fils pas moli mon 
fils en avant (meu filho não vai morrer meu filho pra frente), etc.

O léxico, bem como a repetição, própria da oralidade, também 
contribuem para a dinâmica do movimento: femmes femmes femmes 
tu aurais dit la volière du paradis (mulheres, mulheres, mulheres 
você teria dito o viveiro do paraíso); femmes femmes femmes rien 
que femmes (mulheres mulheres mulheres só mulheres); devant “le 
vidé” commence (na frente “o dispersar” “a repressão” começam); 
je vois les femmes femmes femmes chacune un fusil feu feu (eu vejo 
as mulheres, mulheres, mulheres, cada uma um fuzil fogo, fogo); 
c’est la rivière débordée (é o rio que transborda). A repetição de tout 
est à nous (tudo é nosso) que intercala o texto expressa a esperança 
da apropriação da terra, do espaço, da cultura: a possibilidade de 
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transformação da história da Martinica. Temos também a repetição 
da onomatopéia rhan (que reproduz o som do facão cortando), e 
do advérbio vraiment (verdadeiramente, realmente) contribuem 
para que o autor, através da voz do narrador, criticamente (talvez 
mesmo quase ironicamente), ateste a “veracidade” da cena narrada 
de forma teatral pela testemunha ocular: uma criança que gosta de 
contar histórias.

Ao longo da narrativa, o narrador assume uma multiplicidade de 
vozes: a do narrador-testemunho ocular que se expressa na língua 
do colonizador (o francês) e na língua de resistência do colonizado 
(a língua crioula): yo te di nou (eles diziam nós); et qu’est-ce que 
je vois? (o que eu vejo?); o “tu”, que transforma o interlocutor e, 
igualmente o leitor, num testemunho ocular da insurreição: tu aurais 
dit la volière du paradis (você teria dito o viveiro do paraíso); a voz 
daquele que comenta os acontecimentos e expressa sua emoção 
(função expressiva da linguagem, segundo Jackobson, 1969): sacré 
tonnerre!, - tonnerre de dieu! (meu deus!, - nossa senhora!); a voz 
dos insurretos: en avant ils crient (pra frente eles gritam); a voz de 
um personagem mulato que tenta pacificar a rebelião chamando 
os insurretos à razão (talvez a voz do mulato Papy que figura na 
narrativa da historiadora anteriormente analisada?): [...] et un 
parmi eux un mulâtre qui vient pour crier mes amis mes amis ce n’est 
pas la bonne méthode (e um dentre eles um mulato que vem para 
gritar meus amigos meus amigos não é a melhor maneira); a voz 
dos repressores: soudain halte qui est-ce qui a crié halte (de repente 
parem quem gritou parem); un autre vient rentrez chez vous (um 
outro vem voltem para as suas casas); bande de fainéants issalopes 
debout rien ne change (bando de preguiçosos pilantras nada 
muda); et un autre qui vient La République Française vous apporte 
la liberté son délégué le ministre Schoelche [...] (e um outro que 
vem A República Francesa vos traz a liberdade seu representante o 
ministro Schoelche [...]); a voz de Man Amélie (que representa a voz 
de todas as mulheres): elle crie pas besoin de balles elle crie mon fils 
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pas moli! (ela grita não precisa de balas meu filho não esmoreça); 
e, finalmente, a voz coletiva: et soudain un seul crier chelch`rivé 
l’esclavage fini la victoire elle [Man Amélie] entend tonnerre de dieu 
victoire pour tous ceux-là avec elle trépassée dans la rue victoire! 
(e de repente uma única gritaria Schoelcher chegou a escravidão 
acabou a vitória ela [Man Amélie] ouve meu deus vitória para todos 
eles com ela morta na rua vitória!).

Finalizando este recorte analítico, pensamos que os elementos 
discursivos que destacamos em nossa análise nos permitem 
observar, em contraposição aos dois textos anteriores, o da 
historiadora Marie-Hélène Léotin, e o do jornalista Pierre Dessalles, 
que Glissant resgata a oralidade na narrativa ficcional utlizando-
se de uma grande diversidade de procedimentos. O narrador é a 
criança que através da teatralização transmuta-se em testemunha 
ocular da história, assumindo as vozes de todos os personagens 
que, nesta alquimia, assumem, por sua vez, a condição que lhes é 
devida: a de sujeitos e agentes de sua própria história. A voz do 
narrador-criança, através da imaginação criativa e do pensamento 
profético acionados por Glissant, resgata assim a memória coletiva 
da insurreição anti-escravista fazendo emergir na coletividade o 
recalcado histórico.
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cONsIderAçÕes sOBre O estILO 
PrOUstIANO eM JOrGe ANdrAde, cYrO dOs 
ANJOs e PedrO NAVA

Fillipe Augusto Galeti Mauro (UsP e Universidade de Paris III)

Entre os anos 60 e 70, os leitores brasileiros se depararam 
com uma quantidade surpreendente de obras de um gênero até 
então pouco presente em nossa literatura (CANDIDO, 1977). Em um 
estreito intervalo de tempo, foram publicados no Brasil uma série 
de poemas e romances nos quais narradores desenterram suas 
lembranças mais longínquas, resquícios da infância e da juventude, 
em busca de uma explicação para sua existência e para grandes 
questões metafísicas. Trata-se do que nos habituamos a chamar 
de “romance memorialista”, na tentativa de traçar uma distinção 
com as simples “memórias”, que Hannah Arendt considerava “o 
mais enganoso gênero literário de nosso século” (ARENDT, 1972, 
p.10). Os livros aos quais nos referimos não são simples relatos, 
autobiografias, pretensas recapitulações objetivas dos fatos e 
episódios que compõem a vida de um indivíduo. Trata-se, sim, de 
ficções da memória, com clara elaboração artística e cujo valor 
criativo resulta de uma redescoberta de personalidades, origens, 
dramas e traumas familiares.

Mas essas obras não se aproximam umas das outras apenas 
por contingência, através de temas similares ou na coincidência de 
propósitos de seus narradores. Há um aspecto unificador ainda mais 
específico entre esses diferentes livros, e que constitui o objeto 
central de nossas investigações ao longo dos últimos anos. Todas 
essas obras, invariavelmente, prestam reverência e se remetem a 
um mesmo autor, de outro espaço e tempo, que julgam ser a matriz 
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de seu estilo, o fundador de sua maneira de refletir. São raros os 
romances memorialistas brasileiros publicados nesse contexto 
histórico que não citam, ou ao menos aludem a Marcel Proust. No 
momento em que se questionam o porquê de mergulharem em 
suas lembranças, as respostas que encontram provêm sempre de 
episódios da Recherche. E mesmo as sensações que seus narradores 
vivenciam em meio à busca por seu tempo perdido acabam descritas 
de maneira proustiana, privilegiando seu aspecto involuntário, 
inesperado e por vezes caótico.

Abordaremos em duas etapas a complexa relação entre o 
memorialismo brasileiro e o romance de Marcel Proust. Tomaremos 
por base três importantes romances publicados em um curto 
intervalo de sete anos: Baú de Ossos (1972), de Pedro Nava, 
Labirinto (1978), de Jorge Andrade, e A Menina do Sobrado (1979), 
de Cyro dos Anjos. Primeiro, faremos uma comparação formal entre 
eles. Descreveremos a maneira como esses romances exprimem 
o estilo de Proust, um “estranho conjunto de frases”, no dizer de 
Curtius, que nos desconcerta no intuito de revelar, logo após, uma 
“lei de elementos psíquicos” (1970, p.398). Em seguida, tentaremos 
solucionar um intrincado problema de natureza política, e que 
poderia ser resumido sob a forma da seguinte questão: como 
compreender o sentido de obras memorialistas profundamente 
subjetivas, psicológicas e mesmo provincianas no momento de 
mais agressiva repressão política e de mais acalorado crescimento 
econômico dos anos do regime militar brasileiro?

No romance Labirinto, somos apresentados ao narrador 
Aluísio, um jornalista e autor de peças de teatro, que reconhece 
nos depoimentos de seus inúmeros entrevistados - personagens 
reais da vida social brasileira - seus próprios dilemas familiares 
e profissionais. Em todos ao redor, Aluísio projeta um pouco da 
decadência de sua família de tradicionais fazendeiros de gado e café, 
ou ainda a dificuldade de impor ao mundo sua vocação artística, 
vista pelo pai como reprovável indício de homossexualidade. Ao 
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final do romance, já um homem célebre, Aluísio toma coragem 
e retorna a sua cidade natal, Barretos, para visitar a casa de sua 
infância. Assim é descrito seu reencontro com o lar:

Depois de ter hesitado o dia inteiro, numa 
saudade que me consumia, os sinos da igreja 
me chamaram para o largo. Tento resistir, 
andando pela cidade aparentemente sem rumo, 
mas sabendo onde meus passos vão me levar. 
Quando vejo, estou parado embaixo da árvore, 
em frente à nossa casa na praça principal. As 
pessoas que passam olham-me indiferentes, 
não percebendo a saudade desesperante que 
se estampa em meu rosto. Há muita luz, música, 
alegria e vozes infantis na praça. Tanto quanto 
havia no passado! Observo a casa longamente, 
tentando ganhar coragem para entrar. Ela 
parece abandonada! Na praça cheia de vida, 
ela é como a presença da morte. As janelas 
abertas e escuras me fazem lembrar cavidades 
de caveira. Se não há ninguém morando, por 
que as janelas estão escancaradas, tornando-a 
indefesa? De repente, vejo um homem andando 
em seu jardim. Velho e curvado, lembra um 
coveiro rondando sepultura. Quando ele sobe 
a escada, atravesso a rua e peço para ver a 
casa. Ele me olha meio assustado, como se eu 
fosse uma aparição em cemitério. Digo que 
nasci ali e tenho vontade de revê-la depois de 
muitos anos. Ele abre a boca sem dentes num 
esgar, apontando-me a porta aberta. Vacilo 
um instante, ganho coragem e entro na sala 
principal. Sinto uma sensação estranha e me 
lembro do menino de Sparkenbroke que gostava 
de ir pensar e brincar no jazigo da família. O 
escuro me envolve, recebendo-me com carinho. 
Olho o forro de madeira trabalhada, sem lustre. 
Nas paredes rachadas, nenhum dos antigos 
quadros ou retratos. Do assoalho de tábuas 
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largas, desapareceram as cadeiras austríacas. 
Meus pés, acariciando o assoalho, sentem que 
ele está meio inclinado. Meus sentidos estão 
aguçados em todas as partes do corpo: vejo 
com os pés, falo com as mãos, acaricio com os 
olhos, sinto o odor do ambiente com os ouvidos, 
sons e vozes do passado ecoam em todo o meu 
corpo. Paro no meio da sala e me vejo cercado 
por fantasmas. Todos, amorosos, sussurram-me 
segredos saudosos. (ANDRADE, 1978, p.211-212)

Não tardamos a perceber como a cena é bastante teatral, o que 
denuncia a longa carreira dramatúrgica de Jorge Andrade. Primeiro, 
pela abundância de verbos de movimento, que iluminam cada passo 
e gesto de seu narrador no brevíssimo percurso de se atravessar 
uma rua. Depois, pela enorme diversidade de substantivos, das 
mais diversas naturezas, que invadem seu horizonte no momento 
em que está prestes a ingressar nas profundezas da memória. 
Não seria exagero dizer que o narrador Aluísio, quando se lança 
a uma perscrutação de seu passado, alarga imediatamente 
sua visão, produzindo uma imagem bastante cosmológica, que 
abriga uma totalidade. É como se o fenômeno de rememoração 
aguçasse sua sensibilidade. Há tensão entre o narrador e as coisas 
que deixou para trás. Por um lado, ele não consegue concebê-
las como elementos vivos, chamando-as de “presença da morte”; 
por outro, torna-se ele próprio um “fantasma” naquele cenário, 
uma vez que já estranhado de suas instâncias originárias. Mas a 
“escuridão” das lembranças acaba por lhe capturar, ironicamente 
iluminando um feixe de sua essência. E o que se sucede não é 
uma mera recordação, um relato de como era tudo aquilo que 
já não é mais. Aluísio vive um instante atemporal de êxtase, uma 
tempestade nos órgãos de percepção, que sinestesicamente se 
confundem. Um quadro fantástico, diríamos mesmo mágico, onde 
objetos inertes ganham subitamente vida. Jorge Andrade deve 
esse efeito ao artifício da “enumeração caótica”, que linguistas 
como Detlev Schuman e seu leitor, Leo Spitzer, descrevem como 
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“o sentido perfeito da unidade da natureza”, através do qual o 
artista moderno se vê capaz de enxergar em todos os fenômenos 
que o rodeiam “indizíveis milagres perfeitos, todos relacionados 
com todos e cada um distinto em seu lugar” (1961, p.248). Aluísio 
não nos poupa de nenhum aspecto da cidade e da casa de sua 
infância: os sinos, a árvore, a casa, luz, música, alegria, vozes de 
crianças, a praça, o forro de madeira, as rachaduras na parede, 
as pinturas e retratos antigos, as cadeiras austríacas. Todos 
elementos bastante distintos, e, no entanto, alinhados uns aos 
outros na consciência do narrador, assumindo, como diz Spitzer, 
“função metafisicamente conjuntiva” (1961, p.248). E a única 
reação de Aluísio é permanecer no centro da sala, contemplando 
inebriado o espetáculo total do mundo com o qual a redescoberta 
de suas memórias lhe presenteia.

O romance proustiano se vale em incontáveis momentos do 
mesmo estilo. Ao partir em busca de seu tempo perdido, o narrador 
Marcel toma consciência da diversidade da vida e do mundo. Tenta, 
a todo instante, decifrar nela um substrato linear, alguma regra 
geral, a ordem que há no caos. E então vive instantes de êxtase, 
contemplando num átimo o que ele próprio chama de engin intérieur 
das coisas (RTP, II, p.120). Combray, primeira parte de Du Côté de 
chez Swann, oferece um bom exemplo de enumeração caótica. 
Ao revisitar sua tia Léonie para a Páscoa, Marcel assim descreve a 
provinciana casa, incrustada na rural e bucólica Normandia:

Son appartement particulier donnait sur la rue 
Saint-Jacques qui aboutissait beaucoup plus 
loin au Grand-Pré (par opposition au Petit-
Pré, verdoyant au milieu de la ville, entre trois 
rues), et qui, unie, grisâtre, avec les trois hautes 
marches de grès presque devant chaque porte, 
semblait comme un défilé pratiqué par un 
tailleur d’images gothiques à même la pierre 
où il eût sculpté une crèche ou un calvaire. Ma 
tante n’habitait plus effectivement que deux 
chambres contiguës, restant l’après-midi dans 
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l’une pendant qu’on aérait l’autre. C’étaient de 
ces chambres de province qui — de même qu’en 
certains pays des parties entières de l’air ou de 
la mer sont illuminées ou parfumées par des 
myriades de protozoaires que nous ne voyons 
pas — nous enchantent des mille odeurs qu’y 
dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, 
toute une vie secrète, invisible, surabondante 
et morale que l’atmosphère y tient en suspens; 
odeurs naturelles encore, certes, et couleur du 
temps comme celles de la campagne voisine, mais 
déjà casanières, humaines et renfermées, gelée 
exquise, industrieuse et limpide de tous les fruits 
de l’année qui ont quitté le verger pour l’armoire; 
saisonnières, mais mobilières et domestiques, 
corrigeant le piquant de la gelée blanche par la 
douceur du pain chaud, oisives et ponctuelles 
comme une horloge de village, flâneuses et 
rangées, insoucieuses et prévoyantes, lingères, 
matinales, dévotes, heureuses d’une paix qui 
n’apporte qu’un surcroît d’anxiété et d’un 
prosaïsme qui sert de grand réservoir de poésie 
à celui qui la traverse sans y avoir vécu. L’air 
y était saturé de la fine fleur d’un silence si 
nourricier, si succulent, que je ne m’y avançais 
qu’avec une sorte de gourmandise, surtout par 
ces premiers matins encore froids de la semaine 
de Pâques où je le goûtais mieux parce que je 
venais seulement d’arriver à Combray: avant que 
j’entrasse souhaiter le bonjour à ma tante on 
me faisait attendre un instant, dans la première 
pièce où le soleil, d’hiver encore, était venu 
se mettre au chaud devant le feu, déjà allumé 
entre les deux briques et qui badigeonnait 
toute la chambre d’une odeur de suie, en faisait 
comme un de ces grands « devants de four » de 
campagne, ou de ces manteaux de cheminée 
de châteaux, sous lesquels on souhaite que 
se déclarent dehors la pluie, la neige, même 
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quelque catastrophe diluvienne pour ajouter au 
confort de la réclusion la poésie de l’hivernage 
[…].1 (RTP, I, p.48-50)

Salta aos olhos a diversidade caótica com que o narrador 
descreve a sensação de retornar à casa de sua família em Combray: 
o Grande Prado, o Pequeno Prado, os degraus de grés, as imagens 
góticas, o calvário, o presépio, miríades de protozoários, odores 
incontáveis, uma geleia límpida, todos os frutos da temporada, 
o pão morno, o relógio público, um aroma saturado e suculento, 
um catastrófico dilúvio. Enfim, em suas metáforas e comparações, 
ele conjuga os mais distintos campos semânticos como meio de 
penetrar em “toda uma vida secreta, invisível, superabundante 

1  Seu aposento particular dava para a rua Saint-Jacques, que terminava bem mais 
longe, no Grande Prado (em oposição ao Pequeno Prado, verdejante no centro da 
cidade, entre três ruas), e que, una, acinzentada, com três elevados degraus de grês 
diante de quase todas as portas, se parecia com um desfiladeiro aberto por um 
talhador de imagens góticas a partir da mesma pedra com a qual teria esculpido 
um presépio ou um calvário. Minha tia, na realidade, ocupava somente dois quartos 
contíguos, passando as tardes em um enquanto arejavam o outro. Eram esses quartos 
do interior que - assim como em certos rincões onde volumes inteiros do ar ou do mar 
são iluminados ou perfumados por miríades de protozoários que não enxergamos 
- nos encantam com mil odores liberados pelas virtudes, pela sabedoria, pelos 
hábitos, toda uma vida secreta, invisível, superabundante e moral que a atmosfera 
mantém ali em suspensão; odores ainda naturais, com certeza, e cores dos céus, 
como aquelas do campo vizinho, mas já caseiras, humanas e resguardadas, geleia 
delicada, habilidosa e límpida de todas as frutas de época que deixaram o pomar 
rumo ao armário; sazonais, mas móveis e domésticas, corrigindo a rispidez da geada 
com a doçura do pão quente, ociosas e pontuais como um relógio público, andarilhas 
e disciplinadas, despreocupadas e precavidas, lavadeiras, matinais, devotas, felizes 
com uma paz que gera somente um aumento de ansiedade e do prosaísmo que 
serve de grande reservatório de poesia àquele que passa por ela sem tê-la vivido. 
O ar dali era saturado da fina flor de um silêncio tão nutritivo, tão suculento, que eu 
não me aproximava sem uma espécie de gula, sobretudo nessas primeiras manhãs 
ainda frias da semana de páscoa, quando eu o saboreava melhor somente porque 
havia acabado de chegar em Combray: antes que entrasse para desejar bom dia 
a minha tia, pediam que eu aguardasse por um instante na antessala, onde o sol, 
ainda invernal, tinha vindo se refugiar no calor, diante do fogo já aceso entre os 
dois blocos, e que untava todo o cômodo com um odor de fuligem, tornava-o uma 
dessas grandes “bocas de forno” do interior, ou uma dessas molduras de lareira de 
castelos sob as quais desejamos que eclodam lá fora a chuva, a neve, mesmo alguma 
catástrofe diluviana para acrescentar ao conforto da reclusão a poesia da invernada 
[...]. (tradução nossa)
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e moral”. E o resultado dessa aventura metafísica e extática da 
memória é, do ponto de vista literário e estético, um “prosaísmo 
que serve de grande reservatório de poesia”. Não por menos, um 
dos principais críticos proustianos, Jean-Yves Tadié, afirma em um 
estudo clássico que “a diversidade dos seres e do tempo não é o 
objeto último do romance proustiano: à primeira se opõe a busca 
por leis; à segunda, o intemporal” (2003, p.397). Assim, o objetivo 
do narrador Marcel, ao expor a máquina do mundo pelo caos, é 
“unificar e ultrapassar o pessoal e o humano do livro, superar a 
dispersão do tempo” (TADIÉ, 2003, p.397).

No Brasil, como dissemos há pouco, não apenas Jorge Andrade 
escreveu romances memorialistas tendo em mente o estilo caótico 
proustiano e sua busca por verdades e essências. Também outros 
autores contemporâneos, como Pedro Nava, médico que apenas já 
idoso, poucos anos antes de se suicidar, publicou uma série de seis 
longos romances memorialistas que escrevera ao longo da vida. No 
primeiro deles, intitulado Baú de Ossos, encontramos a seguinte 
passagem, na qual - para nossa surpresa - o narrador também 
revisita a casa de sua infância, igualmente degradada, dessa vez na 
cidade interiorana de Juiz de Fora.

Assim, quantas e quantas vezes viajei, primeiro 
no espaço, depois no tempo, em minha busca, 
na de minha rua, na de meu sobrado... Custei 
a recuperá-lo. Aviltado pelos anos e reformas 
sucessivas, recoberto de uma camada de cimento 
fosforescente e pó de mica, que tinha substituído 
o velho revestimento e o ultramar da pintura 
da fachada – não havia meios da recordação 
provocada entregar-me a velha imagem. Foi 
preciso o milagre da memória involuntária. Eu 
tinha ido me refugiar na rua maternal, tinha 
parado no lado ímpar, defronte do 106, cuja 
fachada despojada esbatia-se na noite escura. 
Olhando as janelas apagadas. Procurando, 
procurando. De repente uma acendeu e os 
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vidros se iluminaram mostrando o desenho, 
trinta anos em mim adormecido. Acordou 
para me atingir em cheio, feito bala no peito, 
revelação – como aquele raio que alumbrou São 
Paulo e fê-lo desabar na Estrada de Damasco. 
Na superfície fosca, alternavam-se quadrados 
brilhantes, cujos cantos se ligavam por riscos 
que faziam octógonos. Essa luz prestigiosa e 
mágica fez renascer a casa do fundo da memória, 
do tempo; das distâncias das associações, da 
lembrança. Como ela era! Com suas janelas 
abertas ao vento, ao calor, às manhãs, aos luares. 
Foi aquele tumultuar, aquele entrechoque 
arbitrário de diversidades se conjuntando em 
coisa única: consubstanciaram-se as ferragens 
caprichosas da frente, os dois lances da escada 
de pedra, bicos de gás da sala de jantar, as 
quatro figuras de louça da varanda (Primavera, 
Verão, Outono, Inverno), um velho oratório, o 
baú cheio de ossos, o gradil prateado, o barulho 
da caixa d’água, o retrato da prima morta, o 
forro de couro macio das espreguiçadeiras, 
o piano preto e o cascalhar de suas notas e 
escalas ao meio-dia, os quartos, os ângulos do 
telhado, os rendados de madeira da guarnição 
do frontispício, silêncios, risos, tinidos de talher, 
frescuras de moringas de barro, vozes defuntas 
em conversas de outrora, murmúrio noturno 
das ondas do rio Comprido, avencas e begônias, 
minha Mãe convalescendo, meu Pai chegando, 
minhas tias, as primas – tudo, tudo, todos, todos 
se reencarnando num presente repentino, outra 
vez palpável, visível, magmático, coeso, espesso 
e concentrado – tal a súbita franja feita por 
limalha de ferro atraída pela força dum ímã. À 
luz daquela janela, ao fanal daquela vidraça! 
Ponto crioscópico fazendo cristalizar a velha 
casa há tanto diluída e surgir sua fachada antiga 
e juvenil em lugar da que eu tinha diante de mim, 
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máscara mortuária cheia de cicatrizes – como 
as de um rosto que se tivesse desfigurado com 
a espadana de um pote de vitríolo. Eu olhava 
deslumbrado quando o automóvel parou e ouvi 
as gargalhadas de Maria do Carmo e José Nabuco 
que sem-vergonhice eu estava fazendo? Naquele 
bairro, naquela rua, àquela hora. Ri também, 
consentindo. Como é que eu poderia explicar? 
Que estava ali completando oito anos de idade 
e que meu Pai, indagora! ressurgira dos mortos 
para me dar nossa casa nova em folha... Nela 
eu entro, na velha casa, como ela entrava nos 
jamais. Esse portão... (NAVA, 1972, p.301-302)

Mais uma vez a ficção da memória exige do artista a 
articulação de uma longa enumeração caótica. Isso porque, no 
dizer do narrador de Nava, a consciência de nossas lembranças 
gera espontaneamente “aquele tumultuar, aquele entrechoque 
arbitrário de diversidades se conjuntando em coisa única”. 
Sua constatação, é importante observar, não poderia ser mais 
semelhante à definição que Schuman e Spitzer dão para o conceito 
de enumeração caótica. Aquilo que os dois filólogos chamam de 
“metafisicamente conjuntivo” recebe aqui uma bela metáfora: 
“tal a súbita franja feita por limalha de ferro atraída pela força dum 
ímã”. No entanto, Nava parece se interessar mais que Andrade 
pelas origens e causas desse caos. Em Labirinto, o narrador Aluísio 
nos transmite a ideia de que já sabe com o que irá se deparar 
ao entrar na casa abandonada. Ele apenas resiste. Aguarda tomar 
coragem, como diz. E então enfrenta os demônios de seu passado 
em uma atitude catártica. Em Baú de Ossos, o narrador Pedro se 
porta de maneira distinta. Ele identifica o princípio do frenesi de 
seus sentidos e só a partir de então consegue reconhecer a morada 
de sua infância. O acender de luzes na janela é sua Madeleine 
sendo submersa na xícara de chá de tília. O reconhecimento 
das lembranças nasce do fenômeno da memória involuntária, 
tipicamente proustiana. Esse “misterioso” fenômeno, dizia 
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Beckett, que faz mortos por um instante se recordarem da vida 
(1978, p.28-29). São estímulos do mundo físico - sons, aromas, 
texturas, etc. - que despertam de súbito uma recordação perdida 
e proporcionam uma consciência global da existência, espécie de 
ressurreição. Não por menos toda a metáfora de Nava se baseia 
em uma imagem de iluminação. A luz invade a noite. Escuridão da 
casa e das ruas, mas também de seu ser, e que, no momento em 
que cessa, provoca “revelação”.

Trata-se da mesma “revelação” que vivencia Cyro, narrador do 
romance A Menina do Sobrado, ao visitar uma amiga pianista em 
Haia. É interessante ver como seu autor, Cyro dos Anjos, lança mão 
de recursos estilísticos presentes tanto em Jorge Andrade quanto 
em Pedro Nava para construir a ficção de sua experiência com a 
memória. Tome-se como exemplo, o seguinte excerto:

Eu tinha ido ao Mauritshuis, com a minha 
mulher e um filho, a fim de conhecer o original 
da Vista de Delft, de Vermeer, que muitas vezes 
examinara em reproduções, tentando captar 
o mesmo sentimento que o petit pan de mur 
jaune despertou em Bergotte. E, deixando o 
museu, sem haver progredido nessa prospecção, 
passara a girar toda a cidade, para descobrir a 
rua onde morava uma jovem brasileira, pianista, 
a quem queria visitar. Gilda Osvaldo Cruz nos 
recebeu, com as filhinhas, numa grande sala, 
onde, conspícuo, descansava o seu Steinway. 
Depois das efusões do encontro, pleiteamos um 
pouco de música, para nos indenizar daquele 
extravio de duas ou três horas, na cidade varrida 
de chuva e vendaval. A anfitriã perguntou o 
que preferíamos. Estávamos numa casa de três 
meninas, ocorreu-me a lembrança da opereta.

– O Momento musical de Schubert...

– O Opus 94, número 3, em fá menor, já sei! – 
adivinhou a amiga.
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Eu ignorava que havia mais de um, e 
compunham o Opus 94. Para mim, só existia 
o que Lea, sua irmã Amata e Iolanda Vernati, 
a gazelinha, dançaram, em Belo Horizonte, 
naquele recuado 1926.

Se o petit pain de mur jaune não me deu a chave 
das emoções de Bergotte, um milagre proustiano 
repetiu-se, para mim, ao evadir-se do teclado 
a melodia alegre, vivaz, que, apoiada num 
staccato da mão esquerda, torna, insistente, e 
vencendo o acorde que duas vezes a detém, se 
entrega, depois a um pensamento nostálgico. Na 
página de Proust, um ruído longo e estridente, 
semelhante à sirene dos iates de passeio, 
restituiu ao Narrador, não apenas a lembrança, 
mas a genuína vivência de Balbec, por antigo fim 
de tarde, com os seus barcos, a brisa, o dique, 
as moças-em-flor. Na sala brasileira de Haia, a 
música schubertiana, de relance, me trouxe, 
íntegro, intacto, o palco do Municipalzinho da 
Rua Goiás, e Lea, Amata e Iolanda a comporem, 
sob a irisada luz dos refletores, aqueles fluidos 
quadros, que, mal se esboçavam, pronto se 
desfaziam, gerando outro e mais outro, em 
gestos e passos diáfanos, ou etéreos saltos, 
imunes à gravidade. (ANJOS, 1979, p.292)

Para não sermos redundantes, apenas sublinharemos que Cyro 
dos Anjos, à semelhança de Andrade e Nava, também constrói uma 
enumeração caótica para representar o êxtase das lembranças 
de seu narrador. Caos descrito, aliás, não como disperso ou sem 
coesão, mas sim, uma vez mais, à moda de Schuman e Spitzer, como 
entidade “íntegra e intacta”. Mais além, também as lembranças 
assaltam Cyro de supetão, e seu surgimento não é simples 
acontecimento. A memória involuntária provocada pela audição do 
piano é marcada por misticismo e se caracteriza como “milagrosa”, 
tanto quanto são “misteriosas” as lembranças repentinas que 
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Beckett lê no romance proustiano. Cyro se vê refletido em Proust. 
Ele o cita explicitamente. Viaja a Haia justamente em busca da exata 
experiência de um personagem da Recherche, o escritor Bergotte 
contemplando a famosa tela de Vermeer, a Vista de Delft. Mas logo 
se dá conta de que a memória involuntária já não é mais ela própria 
quando a linguagem e o hábito a capturam. É nula a possibilidade 
de ser reproduzida. Mas a verdadeira memória involuntária aguarda 
Cyro longe do Mauritshuis, de maneira inesperada e inimaginável, 
na sala da pianista. É quando as notas do piano (novamente 
um piano!) acendem “a irisada luz dos refletores” e afastam a 
escuridão, revelando fantasmas. Esses fantasmas são “imunes 
à gravidade”, mas “diáfanos”. Segundo o narrador, constituem 
“fluidos quadros, que, mal se esboçavam, pronto se desfaziam” - 
um traço característico, afirma Beckett, da memória involuntária 
proustiana, que é a intolerável “contradição entre presença e 
irremediável obliteração”. Tão intolerável que, mal ressurgem as 
lembranças, logo, afirma o narrador, voltam a desaparecer.

Tratamos até aqui de alguns aspectos estilísticos que autores 
memorialistas brasileiros absorveram do romance de Marcel 
Proust. Vimos como Jorge Andrade, Pedro Nava e Cyro dos Anjos 
compreendem o fenômeno de rememoração como uma espontânea 
e inusitada consciência do caos do mundo. Não um caos que 
desorganiza, mas, sim, um caos que tudo reúne e que indica leis 
metafísicas para o funcionamento da vida. Mais além, esses autores 
apresentam predileção por um conjunto comum de temas. Seus 
narradores sempre revisitam o lar de sua infância, abandonado 
e desfigurado. Lá se deparam com “fantasmas” - lembranças de 
pessoas mortas ou de objetos que já não existem. E o retorno às 
origens exerce função catártica, auxiliando o narrador a tomar 
consciência de seus traumas e, uma vez por todas, saná-los.

À guisa de conclusão, resta apresentar a dimensão política 
desses romances. De início, nos perguntávamos: como compreender 
o sentido de obras memorialistas profundamente subjetivas, 
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psicológicas e mesmo provincianas no momento de mais agressiva 
repressão política e de mais acalorado crescimento econômico 
dos anos do regime militar brasileiro? O célebre crítico Antonio 
Candido, em um ensaio intitulado A Literatura Brasileira em 1972, 
lidou com a questão por um viés artístico. Ele considerava romances 
memorialistas como Baú de Ossos uma tentativa de “preservar os 
seus elementos discursivos e o seu direito a uma sintaxe regular” 
diante das várias correntes de vanguarda que haviam surgido ao 
longo da década anterior (1977, p.13). Provavelmente por falta 
de uma consciência mais distanciada do processo histórico (seu 
artigo é publicado pela primeira vez somente em 1977), Candido 
sopesou apenas as contingências estilísticas sem levar em conta o 
mundo material a que estavam submetidas. Em outras palavras, sua 
análise dessas obras carece daquilo que Fredric Jameson chama de 
“sharing of an objective situation”, ou “situation’s structural limits”, 
ou ainda “the rhythm and dynamics of the fundamental situation” 
(1988, p.179).

É difícil ignorar as condições econômicas que marcam o 
contexto histórico de publicação desses livros. Não ocorre em 
um momento fortuito do desenvolvimento econômico brasileiro 
a absorção do tema proustiano de um narrador citadino que 
reconstrói seu passado atravessando paisagens camponesas, 
nas quais temos a impressão de que uma organização de 
certo modo feudal da sociedade ainda perdura, divorciando o 
caminho burguês do caminho aristocrático, como Proust separa 
os caminhos de Méséglise e de Guermantes. Como aponta o 
geógrafo Fausto Brito, a segunda metade do século XX é marcada 
por “mudanças estruturais na sociedade brasileira” (2006, p.222). 
Uma dessas transformações, interpretada por Brito como “um 
componente fundamental” do fenômeno, é a superação do 
contingente demográfico rural brasileiro pela população urbana 
na comparação entre os censos conduzidos pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) em 1960 e em 1970. Trata-



162

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

se de um indicador do profundo processo de modernização pelo 
qual passa o país no contexto de publicação dessas obras. Um 
fenômeno ainda mais intenso se levarmos em conta a constatação 
do economista Luiz Aranha Corrêa do Lago de que o país, 
como decorrência da política econômica então conduzida pelo 
Regime Militar (o milagre econômico), “alcançou taxas médias 
de crescimento econômico sem precedentes” (1989, p.233). Em 
1973, segundo dados do Banco Mundial, o PIB brasileiro cresceu 
nada menos que 14%.

Candido teria, assim, acertado no diagnóstico, mas ignorado 
as causas. De fato, o memorialismo brasileiro nos anos 70 está 
em posição de defesa, e leva com efeito a pensar “que a natureza 
discursiva da palavra está se sentindo por assim dizer constrangida 
pelo exagero do seu emprego não-referencial, sobretudo pela 
desarticulação da sintaxe causada pelas tendências de vanguarda 
desde os anos 20” (CANDIDO, 1977, p.12). Mas seu receio não é 
somente estético e dirigido à arte de vanguarda. Trata-se também 
de uma defesa, diríamos até mesmo de um gesto de resistência 
frente ao momento de mais agressiva e autoritária modernização 
de seu país. É essa a situação objetiva à qual suas inovações 
criativas respondem. O recurso a Proust é um meio de resgate da 
“vida besta” de que trata o célebre poema de Carlos Drummond 
de Andrade (2015, p.26) e que esses autores, diante das condições 
materiais com as quais se veem confrontados naquele momento 
histórico, já não creem mais possível senão no ambiente mais 
amplo da memória e da criação estética.
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O estrANHO-FAMILIAr, O INFAMILIAr, NA escrItA
Gilda Mesquita (UerJ-dO)

Freud escreveu, em 1919, o texto “O estranho”, e o articulou 
com a literatura do fantástico, utilizando como referência o conto 
de Hoffman – “O Homem da areia” (FREUD; HOFFMANN, 2019) – 
para aprofundar a discussão sobre o estranho.

Associa-se o estranho a algo que deveria ter permanecido 
oculto, mas veio à luz, como também a elementos que são próprios 
da vida infantil e da sexualidade. A manifestação da angústia que 
provoca a experiência do estranho remete à angústia de castração, 
afeto comum na infância, que se opõe à fantasia de onipotência 
narcísica e exerce papel fundamental no âmbito do inconsciente.

O estranho caracteriza-se por provocar, ao mesmo tempo 
e de forma ambígua, um sentimento de familiaridade e de 
estranhamento, combinado a um horror e uma aversão. O que 
não está inscrito na ordem simbólica permite a confusão do 
imaginário com o real, tal qual ocorre na experiência da estranheza 
inquietante, com aquela que evoca o efeito do desamparo para o 
sujeito. O sentimento de estranheza causa o desamparo.

Este texto pretende articular a noção freudiana do “infamiliar” 
com a literatura, para, então, associá-las com as artes plásticas em 
direção ao conceito de Real lacaniano. Proponho dois recortes para 
debatermos: A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa (1994) e 
o tema da escrita em Marguerite Duras e Clarice Lispector.

A TERCEIRA MARGEM DO RIO
Em A terceira margem do rio, Guimarães Rosa (1994) trata 

de margens, delineando um rio que recorta a narrativa em dois 
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espaços: o da casa, do terreno às margens do rio, e o de suas águas 
extensas, cheias de mistérios. O enredo desenvolve uma partida, 
a partida do pai do narrador, rumo ao rio. O pai manda fazer uma 
canoa, e sem explicação, simplesmente parte.

E o narrador diz: “Sou homem de tristes palavras. De que era 
que eu tinha tanta, tanta culpa? Se o meu pai, sempre fazendo 
ausência: e o rio-rio-rio – pondo perpétuo” (ROSA, 1994, p.412). 
Sabemos que a função paterna realiza essa ferida-castração. Uma 
vez instalado em seu barquinho, “nosso pai passava ao largo” 
(ROSA, 1994, p.409), indiferente às demandas familiares. Calado, o 
pai não cessa de dizer e escrever seu romance no seio dessa família 
que certamente o tomou como o estranho-familiar.

Alexandre Sá, em sua tese de doutorado Nós: entre a palavra e a 
imagem, mergulha numa reflexão brilhante a respeito da literatura 
no que diz respeito ao inevitável exercício de perda na elaboração 
de uma escrita. “O devir da palavra é ser a memória física da 
imagem quando ela própria naufraga” (2011, p.13). E continua: “Seu 
rio é o silêncio. A navegação é a sua linguagem primordial” (2011, 
p.16). E indaga: “Que imagem de margem é possível quando a boca 
emudece e a palavra suspende?” (2011, p.16).

Na visão do autor,

Essa terceira margem seria então uma imagem 
metafórica de um lado outro do rio, onde as 
relações de dentro e fora estariam imbricadas e 
tensionadas, onde a imagem nula e utópica de 
uma margem obscura e estrangeira é o resultado 
direto de uma ausência da palavra e da presença 
avassaladora do silêncio (e vice-versa). (SÁ, 
2011, p.16)

E continua dizendo que o pai

Optou por “naufragar-se em si”. [...] Fisicamente 
aparecia em raras ocasiões, como uma névoa 
de sujeito, como uma atmosfera de existência 



166

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

de duração mínima para logo “evaporar-se”. 
[...] Aos poucos, o pai do narrador realmente 
desaparece da narrativa e permanece como uma 
onipresença, como uma presença sentida embora 
não presente, como uma presença de ausência, 
como o elemento norteador de toda a angústia 
da personagem principal. (SÁ, 2011, p.17)

Pensamos, então, que a escrita é uma maneira de lidar com a 
angústia própria da experiência do estranho, como uma suplência a 
esse desamparo. A partir de 1970, Lacan considera que a linguagem 
não tem apenas efeito de representação, mas também de escrita 
(LACAN, 2003b). A famosa frase lacaniana “O inconsciente é 
estruturado como uma linguagem” nos ajuda no entendimento 
desse gênio da literatura.

A linguagem, como nos ensina Lacan no texto “Lituraterra” 
(2003b), é um acúmulo de gozo, com seus “efeitos de chuva”, 
efeitos de “rasura” que fixarão no inconsciente do ser falante sua 
dupla condição de letrado. Lacan valoriza a materialidade da língua, 
o significante e não o significado, e a nomeia de “efeito de chuva”, 
aluvião, enxurrada.

A ESCRITA EM MARGUERITE DURAS E CLARICE LISPECTOR
Não é por acaso que a literatura é considerada por Freud como 

o terreno onde o estranho se apresenta de forma privilegiada, 
como um convite ao descentramento do sujeito de que trata a 
psicanálise. Esse íntimo estrangeiro que nos habita, esse desejo que 
recusamos reconhecer como nos dizendo respeito, esse não querer 
saber próprio do inconsciente. Uma escritora como Marguerite 
Duras coloca na prática da letra os traços de seu inconsciente. 

Lacan (2003a) prestou uma homenagem generosa à Marguerite 
em 1964, dizendo que ela escrevia o que ele ensinava em seus 
Seminários sem a presença dela. E perguntou à Marguerite 
Duras como ela conseguia escrever daquela maneira e, então, ela 
respondeu que não sabia responder.
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Depois de 20 anos, ela escreveu O Amante, livro autobiográfico, 
através do qual parece finalmente ter respondido: “jamais escrevi 
acreditando escrever, jamais amei acreditando amar, jamais fiz coisa 
alguma que não fosse esperar diante da porta fechada” (DURAS, 
1985, p.22). Citação que consideramos uma interlocução atemporal 
entre um psicanalista e uma literata.

A personagem Lol, do livro O deslumbramento, dizia assim: “[...] 
uma palavra buraco, escavada em seu centro para um buraco, para 
esse buraco onde todas as outras teriam sido enterradas. Não seria 
possível pronunciá-la, mas seria possível fazê-la ressoar” (DURAS, 
1986, p.35). Em Escrever, Marguerite Duras conta como Lacan se 
referiu a ela e a sua escrita: “Ela não deve saber que ela escreve 
o que escreve. Porque ela se perderia. E isso seria a catástrofe” 
(DURAS, 1994, p.19).

Provocando um diálogo entre Marguerite Duras e Clarice 
Lispector, cito Clarice através do livro Clarice Lispector: a paixão 
segundo C. L., de Berta Waldman:

Escreve-se porque se sente sozinho no mundo, 
o que não é uma verdade de fato, mas uma 
verdade íntima. Preciso criar alguma coisa que 
viva com a fragilidade e a mobilidade de um 
pintinho recém-nascido. Não posso morrer sem 
antes ter descoberto a alegria que até hoje raras 
vezes encontrei. E, no ato de escrever, renascer 
das cinzas [...] às vezes escrevo como quem dá de 
comer a mim e aos outros. (1993, p.21-6)

Tanto a Psicanálise quanto a Literatura, com seus campos de 
atuação, evidenciam o vazio e os modos que o sujeito utiliza para 
fazer suplência à falta. Ao escrever um ensaio sobre Literatura, Lacan 
(2003b) empregou o termo “lituraterra” (do francês, lituraterre).

Quando desmembrada nos elementos que a constituem, tal 
palavra nos remete a dois eixos de significação: litura e terra. 
Litura significa raspagem, rasura, fenda. Terra alude ao meio 
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primordial, ao lugar onde a vida semeia, às origens, à pátria. Em 
O seminário, livro 5: as formações do inconsciente, Lacan (1999) 
articula mais uma significação para terra, partindo da palavra 
“aterrado”: terror, horror.

O que provocaria terror no sujeito está ligado à experiência do 
Unheimliche, o estranho, em Freud, designando o que não é familiar, 
estranho ao sujeito, o que provoca medo e horror. O estranho 
relaciona-se ao que é terrível, ao que desperta angústia e horror. E 
também está claro que o termo não é usado sempre num sentido 
determinado, de modo que, geralmente, equivale ao angustiante. 
O estranho é aquela espécie de coisa assustadora que remonta ao 
que é muito conhecido e bastante familiar.

Lacan (2005), no capítulo IV de O seminário, livro 10: a 
angústia, afirma que o texto “O estranho” (FREUD; HOFFMANN, 
2019) é o eixo indispensável para abordar a questão da angústia. 
É aquilo de que tudo parte, com efeito, é a castração imaginária, 
porque não existe, por bons motivos, imagem da falta. Lacan vai 
direto ao ponto nodal em relação à angústia de castração, em sua 
relação com o Outro.

Lacan dizia que o trabalho de um escritor era semelhante ao de 
um pintor: empunhar a pena ou o pincel implicava esforço criativo 
semelhante e convergia para um mesmo propósito (a tentativa 
de tamponar o vazio); tanto a combinação de tintas quanto a de 
palavras fracassava no mesmo lugar (denunciava o “furo” no saber); 
além disso, tanto o quadro quanto o texto instavam o olhar do 
espectador (2003b).

Segundo Yolande Lisbona (1992), no texto “Figuração e Ato”, 
pintar segurando um espelho era a recomendação que Leonardo 
da Vinci fazia ao artista. Ele argumentava que a imagem invertida, 
refletida pelo espelho, levaria a ver sua própria obra como se fosse 
de um outro mestre e, assim, julgar melhor seus defeitos.

É preciso, defendia ele, ter, de pronto e ao mesmo tempo, o olhar 
de um pai e de um estranho. É na instantaneidade de um olhar que 
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elementos tão díspares e distintos se desdobram e se deixam trair. 
Assim, Leonardo da Vinci exacerba o aspecto enganoso e ilusório da 
imagem para forjar as trilhas de uma atividade de julgar, necessária 
à criação. Procura especular na imagem não o que aparece ou se 
deixa ver, mas algo da ordem do invisível, que define um visível por 
vir, virtual.

Lacan postulava que a verdade era impossível de ser dita 
como um todo, a verdade é não toda, a verdade escapa à captura 
das palavras por pertencer à ordem do Real, não simbolizável. “É 
justamente por esse impossível que a verdade provém do Real 
[...] digo sempre a verdade: não toda, porque dizê-la toda não se 
consegue. Dizê-la toda é impossível, materialmente: faltam as 
palavras” (1993, p.11).

A arte, ao se inscrever no universo infinito do não todo, 
atravessa tudo o que se refere à natureza, e desvela o Real. Lacan 
nos alertou para o fato de que o analista não deve recuar diante 
do horror, porque o mais horrível, o mais in-mundo, é justamente 
o mais humano. E a Arte, atuando com o não sabido que se sabe, 
chega antes do psicanalista.

Clarice Lispector dizia que sempre fracassava. Escrevia, 
escrevia, e dizia que as palavras nunca estavam a contento de 
suas experiências, que pareciam resistir ao toque de sua máquina 
de escrever. Pensando de maneira semelhante a Lacan, Lispector 
(Apud MOSER, 2009, p.647) afiança que: “o processo criador de um 
pintor e do escritor são da mesma fonte [...] Quando eu escrevo, 
misturo uma tinta à outra, e nasce uma nova cor”.

É dessa maneira que a estranheza na escrita nos interroga: 
aquilo que o escritor disse, sem saber que sabe sobre o seu 
inconsciente, na experiência privilegiada da linguagem nos provoca 
efeitos de estranheza, Unheimlich, algo que deveria ter se mantido 
misterioso, mas veio à luz no ato da escrita, assim como na pintura 
também, causando-nos angústia por revelar algo da verdade mais 
íntima, ferida inscrita no âmago do ser do escritor e do artista.
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UM dUeLO e UM FUZILAMeNtO – eNcONtrOs e 
deseNcONtrOs cOM A IMAGeM dA FrANçA NO 
sÉcULO XIX

Guilherme Bueno (UFMG)

Serei breve no meu pedido de indulgência ao auditório: em 
um evento francófono, cometerei a heresia de debruçar-me 
sobre escritores norte-americanos. Devo esclarecer também 
que farei aqui essencialmente uma leitura de imagens, isto é, 
não entrarei em meandros nem formais, nem composicionais, 
trabalhando meu tema de maneira prioritariamente indicativa. O 
que desejo aqui, em suma, é acrescentar quadros a uma questão 
extensivamente investigada.

Examinarei, em paralelo, duas obras que explicitam encontros 
e desencontros entre a França e a metade do continente norte 
americano, vivenciadas por uma geração do século XIX: a Execução 
de Maximiliano (Figura 1), de Manet e o romance The American, 
de Henry James (um dos notórios expatriados a frequentar a 
capital francesa). Tenho como hipótese a crença de que ambas são 
produzidas em um momento que assinala um dos vários pontos de 
virada no espelhamento recíproco entre as duas nações, que, de 
um modo ou outro, se estenderá até o Entreguerras, numa relação 
de atração, projeção, repulsa e estranhamento. É bem verdade 
que, em certas situações, isso poderia ser ampliado para a Europa 
em geral, mas talvez seja peculiar um caso tão profícuo, capaz de 
atrair figuras diversas como Le Corbusier, Fernand Léger, Georges 
Duhamel, Scott Fitzgerald, Ernst Hemingway, Ezra Pound, Gertrude 
Stein e muitos outros (é mais fácil, para uma lista extensiva, recorrer 
logo a A moveable feast / Paris é uma festa) e que, por outro lado, 
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tivera precedentes não menos ricos graças a autores como o 
abade Prévost (seu romance Manon Lescaut, cujo desenlace se dá 
no Mississipi, inspiraria a ópera homônima de Puccini), Alexis de 
Tocquevile (não só por sua célebre A democracia na América, mas 
também por seus diários de viagem), Chateaubriand (Les Natchez, 
René, Atala) ou ainda na virtual relação entre Baudelaire e Poe. 
Talvez meu enfoque fechado nos exemplos de Manet e James se 
justifique como um pretexto no qual o episódio da morte consuma 
a incomunicabilidade de valores éticos, simbólicos e sociais. Admito 
que há uma diferença marcante entre o que é a “América” dos 
Estados Unidos e a do México (como, aliás, a de todos os outros 
países do continente); porém ao escolhê-los, surge a oportunidade 
de dispormos do contraste entre uma análise exterior da França e 
o outra do país realizada por um de seus cidadãos (a França precisa 
da distância continental para olhar a si mesma).

Figura 1. Édouard Manet. A execução de Maximiliano, 1868-69. Óleo sobre tela, 
252 x 305 cm, Manheim: Kunsthalle.
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Pessoalmente, não chamaria The American de um romance 
de formação, pois seu personagem, de sugestivo (e alegórico) 
nome Christopher Newman, vive sua aventura europeia no auge 
da maturidade. Trata-se de um self-made man que, após trabalhar 
duro e enriquecer, viaja para a Europa em busca de polimento. O 
romance inicia com uma bela cena dele comprazendo-se com o 
senhorio de si mesmo no Salon Carré do Louvre ao contemplar uma 
Madonna de Murillo, até que sua atenção é desviada para uma 
jovem copista. O episódio se dilata do autoexercício do bonheur 
de vivre para o prenúncio de um jogo de forças entre modos de 
ser que se esgrimem para sobrepor seus valores sobre o outro. A 
curiosidade com a moça, somada ao desejo pessoal de apurar o 
gosto, engendram um negócio (e não podemos deixar de pensar nas 
lembranças de Tocqueville sobre os Estados Unidos e a onipotência 
em sua sociedade das palavras interesse e opinião como os seus 
pilares). Newman contrata Noémie Nioche - esse é seu nome - 
para lhe executar algumas cópias de obras célebres, situação que 
revelará a superficialidade de ambos os envolvidos - no primeiro, sua 
precária cultura (não obstante, mesmo quando percebe ser logrado, 
isso não o impede de acreditar que pode, e deve, mudar a atitude 
de sua contratada); na segunda, a oportunidade de um outro tipo 
de negócio... a coquetterie... como promessa de enriquecimento 
fácil, agraciado pelos lances que o acaso oferece a vida.

Esse encontro ecoará variada e sub-repticiamente nos diversos 
quadros e juízos que compõem a história: são frequentes as críticas 
de Newman aos franceses, a quem vê como ciosos de galgar a 
fortuna - independentemente da origem social - descolada do 
esforço (importante ressaltar, ele não representa um bastião ético, 
porém exalta o denodo do labor recompensado). Para a jovem 
Nioche, sua chance dourada virá ao final da obra. Por outro lado, 
na família de Claire de Cintré (jovem viúva que retorna ao seu lar, 
os Bellegarde), perante a qual Newman tentará infrutiferamente 
o casamento, a riqueza, mesmo reduzida, é algo “natural”, inato, 
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atrelado a um valor aristocrático que não pode ser partilhado, 
uma distinção de classe (mas não necessariamente uma moral) a 
repelir qualquer vestígio de aquisição atrelada ao trabalho braçal, 
e, por elipse, devedora ao mundo de baixo (nos três casos, a riqueza 
processa uma sublimação; sua história pode ser envernizada pela 
nobreza, escondendo sua provável origem violenta; ela pode ser 
enobrecida por meio da compra de um gosto; ou simplesmente 
apagar um passado carreirista duvidoso). O dinheiro de Newman 
é desejado, mas ele é inaceitável, pois seu eventual ingresso nesse 
mundo explicita fraquezas constrangedoras para aquele meio 
– Newman tem um pedigree vulgar; por outro lado, os bens dos 
Bellegarde minguam, o que ficaria claro com sua aceitação pela 
família aristocrata. Ora, se a perplexidade de Newman não vê 
lógica alguma nisso - ele jamais compreende a diferença entre 
um patrimônio e outro (e na verdade ela existe no simbolismo 
implícito em sua conformação) - como um bom negociante que 
é, não podemos omitir o fato de sua persistência em celebrar o 
matrimônio derivar de uma aposta, frente a qual sua tenacidade, 
sua típica vontade americana de ir além e de conquistar a qualquer 
preço é posta à prova (e essa é uma das nuanças de seus valores). 
Sua corte a Claire não esconde seu lado de barganha.

Em meio às desventuras e testes de paciência enfrentados 
diante das extravagâncias da família Bellegarde, idiossincráticas 
para um homem a quem passado e tradição são termos estranhos, 
aos poucos ela ganha um aliado interno, Valentin, irmão mais novo 
de Claire, epítome do jovem aristocrata decadente, corrompido pela 
ociosidade e pela débauche. Valentin vê em Newman uma figura 
curiosa e um desafio àquela ordem imóvel. Nessa prosaica simpatia 
mútua, não deixa de ressoar o tema de Mademoiselle Nioche, pois 
nosso herói yankee novamente acredita que pode salvar seu colega 
“americaninzando-o” (a promessa de um bom emprego, tornar-se 
útil, encontrar uma finalidade para a vida e estabelecer uma outra 
família). Enternecido, Valentin compraz-se em ser irrecuperável. 
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Respaldado pela autoridade de seu sobrenome, opta pela frívola 
vida boêmia, conduzindo-se a inevitável tragédia. Nonchalant, ao 
disputar um “amor de teatro”, envolve-se em um duelo. Sua musa? 
Mademoiselle Nioche. Quem lhe prestará os últimos socorros? 
Newman. Difere ou converge em algo o tipo de dissipação e queda 
a ligar o lépido aristocrata a astuciosa franche coquette? Esse será 
uma das meditações centrais de Newman, tanto ao avaliar sua 
experiência frustrada quanto sua posição acerca de tudo o que o 
duelo lhe representaria como experiência sociocultural.

Mesmo parecendo secundário, o duelo oferece um matiz 
decisivo, uma síntese e uma virada dentro da narrativa. A morte de 
Valentin, o destino de Mlle. Nioche, ali entrelaçados e separados 
em seguida, são emblemáticos para nosso protagonista, não só 
por lhe ser confidenciado pelo primeiro, em seus derradeiros 
suspiros, um segredo vingativo (do qual, após tudo, renuncia 
explorar), revelador do lado obscuro da nobreza, como também 
porque a segunda, ao seu modo uma self-made cortesã (ela se 
faz, não menos que Newman), não sofrerá ressentimento algum 
dessa cena, do mesmo modo como paira a indiferença constante 
na família Bellegarde, seja na pretérita morte do patriarca ou do 
jovem duelista (essa aliás é uma oposição marcante na obra: os 
franceses não se arrependem; os americanos, ou apenas Newman, 
têm discernimento para se auto impor limites). Noémie encontrará 
sua boa sorte com um terceiro homem e, em retrospecto, verá o 
duelo como uma crônica picaresca: a morte de seu prosaico amante 
é sucedida por sua ascensão burguesa, o que espanta um homem 
como Newman, menos por uma questão de classe - indiferente a ele 
- do que pela perplexidade de, sendo alguém oriundo do mundo dos 
negócios e veterano de guerra, deparar com modalidades de falta 
de escrúpulos ilimitadas, talvez inauditas. Para o norte americano, 
sobressai não menos a falta de sentido da morte de seu amigo e 
tudo que a rodeia simboliza um mundo decadente, um nonsense 
caricato da “honra” não-justificada (e sim inercial), um pastiche 
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da virtude. Mesmo vindo de uma sociedade na qual duelos não 
eram inexistentes, ainda assim ele pertencia a uma geração cada 
vez mais eivada pela crença no direito (mais uma vez pensemos 
em como Tocqueville se refere aos Estados Unidos como o país 
dos advogados), para quem esse tipo de disputa tornara-se 
antiquada e incivilizada. Seguramente, a sina de Valentin – tanto 
o aristocrata quanto o seu meio – personificara para Newman o 
suspiro tardio de uma cultura romântica, alimentada por obras 
como O Duelo (Die Zweikampf) de Kleist e Eugène Oneguin, de 
Pushkin. No preservar de convenções e valores emperrados, de 
gestos autoafirmativos despidos de um código social ainda vivo, 
traça-se o crepúsculo de uma sociedade envelhecida, cujo retrato 
seria a pálida máscara mortuária na qual se transformara o rosto 
moribundo do jovem Bellegarde.

“Meu caro amigo, não faça uma cena”, disse Valentin. 
“Em casos assim, cenas são de muito mau gosto”.

“O seu duelo é uma cena em si”, disse Newman. 
“Isso mesmo, é um miserável caso teatral. Por 
que você não traz logo com você uma banda 
de música? É... b... bárbaro e... e... corrupto; as 
duas coisas”.

“Ei, eu não vou começar – a esta hora do dia – 
a defender a teoria do duelo”, disse Valentin. 
“É nosso costume, e penso que é uma boa 
coisa. Independente da bondade da causa 
pela qual um duelo é combatido, ele tem um 
quê de um charme pitoresco, que me parece 
enormemente recomendável nesses tempos de 
prosa vil. É uma reminiscência de uma época de 
têmpera mais elevada [...]”.

“Eu não sei o que você quer dizer com uma época 
de uma têmpera mais elevada”, disse Newman. 
“O fato do seu bisavô ter sido um imbecil, seria 
uma razão para que você devesse sê-lo [...]?” 
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“Meu caro amigo”, disse Valentin sorrindo, “você 
não pode inventar algo que substitua a satisfação 
de um insulto. Pedir para ser insultado ou insultar 
alguém são arranjos igualmente excelentes”.

“Você chama isso de satisfação?”, Newman 
perguntou. Satisfaz-lhe receber de presente a 
carcaça desse dândi grosseiro? Ou lhe gratifica 
oferecer-se como um presente a ele? Se alguém 
lhe bate, bata-lhe; se um homem lhe perjura, 
leve-o ao tribunal”.

“Processá-lo, na corte?! Oh, isso é nojento!”, 
disse Valentin. (JAMES, 1983, p.750)

Apesar de incompleta, esta síntese nos é útil. O romance, 
permeado de duelos – Newman x Bellegardes, americanos x 
franceses, aristocratas x burgueses, novo (New-man) contra o 
velho, mobilidade (viagem intercontinental de descoberta) x 
inércia (a nobreza sedentária), arrojo (americano) x conformismo 
(resignação de Valentin) – condensa-se naquela inútil troca de tiros, 
no fim, um ritual de autodestruição. A França e os franceses se 
revelavam então aos olhos desse estrangeiro não mais como o lugar 
unicamente de elevação moral e intelectual, mas como um mundo 
estagnado em sua obsoleta falta de propósito, envenenada pela 
conservação de um passado cujo sentido se perdera, estruturado 
em um interesse que soa como um despautério aos interesses 
formativos da mentalidade moderna americana. Em outras palavras 
– cuja imagem no romance é o retorno de Newman a sua terra natal 
e a retomada de suas atividades – a França é o epítome de um ideal 
que não se converte em seu oposto (um anti-ideal), mas o registro 
de um processo progressivo de desidealização, inclusive pessoal. 
Malgrado a sua sobrevivência na cultura artística norte americana 
até as primeiras décadas do século XX, a admissão da imagem 
da França como marco civilizatório crescentemente depende da 
capacidade dela ser adaptada ao gosto daquele país (o que, se me 
permitem uma comparação, é perceptível no quanto os arquitetos 
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europeus viajantes ao norte do Novo Mundo se escandalizam com 
o modo segundo o qual seus colegas do outro lado do Atlântico 
usam abusiva- e exoticamente os remanescentes da tradição do 
Velho Mundo).

Figura 2. Ugo Gheduzzi. Esboço do cenário para a ópera Manon Lescaut, de 
Puccini. Ato 4: In America. Una landa sterminata. Têmpera, 32,5 x 48,5 cm. Milão: 

Archivo Storico Ricordi.

A momentosa débâcle do ideal francês encontrará um outro 
exemplo na Execução de Maximiliano, pintada por Manet em 
1868-1869. A morte desonrosa - morre-se diferentemente no 
mundo moderno transoceânico? - desse projeto de imperador 
em 1867 (não menos patética do que a de Valentin) escandaliza 
a opinião pública parisiense. Contudo, restringindo-nos ao 
aspecto imagético e cultural, podemos interpretar esse cenário da 
América (mesmo sendo agora outra, o México), epicentro francês 
do projeto de América Latina, contraposta a Anglo-saxônica, 
como um objeto de autorreflexividade francês. Até então a 
América não raro se prestara como uma estranha, contraditória 
e não menos eficaz modalidade de ocidentalismo por nela se 
instrumentalizar num espaço de manobra liberatório e existencial 
(a terra das oportunidades, a natureza em estado bruto), ainda 
que atravessado pela hostilidade e pela morte. É a ambiguidade 
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sentida, por exemplo, pelo Chevalier de Grieux e sua amante Manon 
Lescaut quando lá exilados (os Estados Unidos não dispunham de 
nada, mas poderiam lhes oferecer tudo; tal vislumbre é potente o 
bastante para sobreviver na ópera de Puccini e no cenário árido 
para ela pintado por Ugo Gheduzzi, “una landa sterminata” – 
Figura 2): “Viver na Europa, viver na América, que me importava 
onde viver, se estava seguro de ali ser feliz vivendo com minha 
amante? [...] Eu não me lamentei nem um pouco pela Europa. Ao 
contrário, quanto mais avançávamos em direção a América, mais 
eu sentia meu coração se expandir e se tranquilizar”, rememorava 
o infeliz De Grieux (PRÉVOST, 139, p.139; 142). Eles encampam 
a partida como um recomeço, destruído, ironicamente, por um 
duelo. Mas é também a romântica terra ancestral e restauradora 
dos índios de Chateaubriand. A “América de Manet” é impiedosa 
com o sentimentalismo: a execução assinala a um só tempo a 
deterioração do canhestro sonho romântico (e imperialista) 
francês sobre uma terra distante e o impasse de uma sociedade 
consigo mesma. A ausência de heroísmo da tela – compare-se sua 
ausência de pathos e uma atmosfera quase circense de curiosidade 
que rodeiam seu registro contrastado àquele de uma pintura oficial 
do juste moyen (Figura 3) –, fazem desse fuzilamento uma alegoria 
(alegoria ou crônica?) da instabilidade do Segundo Império e da 
fissura na imagem da França como ideal universal incorruptível. 
Ainda que repita um lugar comum na historiografia da arte, há um 
sentido crítico na atitude de Manet de praticamente repetir em 
uma gravura da época da Comuna de Paris (Figura 4) a estrutura 
compositiva da Execução. Ao fim, insisto, era através da América 
que a França via sua encruzilhada.
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Figura 3 (esq.).Jean Paul Laurens. Os últimos momentos do Imperador Maximilano, 

óleo sobre tela, 222 x 303 cm, 1882. São Petersburgo: Museu Hermitage.

Figura 4 (dir.) Manet. A barricada.	Litografia,	46,8	x	33,7	cm	(imagem),	1871.	
Chicago:	Art	Institute.
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Propus sumariamente uma outra visão da França em pleno ápice 
de seu primeiro protagonismo global (considerando a existência 
de um segundo na metade inicial do século XX). O país não deixa 
de ser um exemplo, mas suas imperfeições, tanto quanto propiciar 
o acavalamento entre culturas, fazem-no ser adotado como um 
marco cujo desentendimento (não vejo outra palavra, senão essa) 
proporciona no mesmo tom a medida para ajuizar os valores 
intrínsecos àqueles outros que usam-na para dela se distinguirem 
afirmativamente. A França é modelo, mas também ponto de 
tensão/tensionamento ideal. Ela condensa o estranhamento 
recíproco entre europeus enfadados com a vulgaridade bárbara 
do Novo Mundo e americanos que ambiciosamente se apropriam 
e almejam sintetizar a cultura do velho mundo. É o subtema no 
qual se realiza nossa última imagem insólita do duelo – que surge 
como post-scriptum, ao já pertencer ao século XX –, este momento 
que aciona a perplexidade, mas abre margem para designar um 
valor. Em 1934, Scott Fitzgerald, membro de uma nova leva de 
expatriados, publica sua novela Tender is the Night, com a saga 
de seus compatriotas entre a Riviera Francesa, Paris e a Suíça. Em 
detalhes aparentemente ínfimos, revelam-se os juízos que criam 
impasses: tendo como eixo o casal formado pelo psiquiatra Richard 
“Dick” Diver e sua esposa Nicole (nascida Warren), tudo é pretexto 
disfuncional – a ironia do sócio suíço de Dick com sua pretensão 
de resolver todos os mistérios da psique em um tratado científico 
para o “homem comum” (“eu só tenho um [plano] [...], ser um bom 
psicólogo, talvez o maior que já tenha vivido” [...] “Isso é muito bom 
– e muito americano”, ele [Franz, seu futuro sócio] disse. “Para nós 
é mais difícil [...] Sou continuamente confrontado com um panteão 
de heróis”) (FITZGERALD, 1998, p.147); o desconforto de Nicole, 
sócia e interna, com o cheiro da roupa repetida da esposa de Franz. 
Mas eu não quero perder o nosso fio da meada francês. Quando 
afirmo que através da França se trabalha a imagem da Europa, é 
porque nela se nos é proporcionada a cena chave da sobreposição 
entre uma “decadência” anacrônica e a “degeneração” moderna, 
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protagonizada por dois personagens contrastantes: o insignificante, 
desajeitado e fofoqueiro Albert McKisco e o altivo oficial francês 
Tommy Barban, herói do colonialismo francês e da I Guerra, futuro 
amante de Nicole. Um bate-boca culmina no desafio de McKisco 
a Barban, prontamente aceito. O duelo em si é uma mistura de 
anti-clímax e comédia, centrado no propositor bêbado, apavorado 
e aliviado quando a contenda se encerra sem nenhum morto ou 
ferido, em um desfecho fanfarrão.

Os dois atiraram ao mesmo tempo. McKisco 
balançou, mas se recuperou. Os dois tiros 
erraram o alvo.

Os duelistas andaram um em direção ao outro, e 
todos olhavam inquisitorialmente para Barban.

“Eu me declaro insatisfeito”

“Como? Certamente você está satisfeito”, 
disse Abe [padrinho de McKisco no duelo] com 
impaciência. “Você apenas não sabe disso”.

“Seu par recusa outro tiro?”

“Sim, você está malditamente certo, Tommy. 
Você insiste nisso, mas meu cliente já se 
encrencou demais nisso”.

Tommy riu desdenhosamente.

“A distância era ridícula”, ele disse. “Não 
estou acostumado com tais farsas – vocês 
precisam lembram que aqui não é a América”. 
(FITZGERALD, 59-60) 

Porém Tommy estava mais do que acostumado, ao se tratar de 
alguém de dupla nacionalidade (franco-americano) e agir como uma 
mistura de soldado nobre e mercenário. Ao enfatizar sua metade 
francesa, “educada na Inglaterra” (FITZGERALD, 40), ele repete o 
eco de um status que Newman tentara sem sucesso adquirir duas 
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gerações antes. Trago aqui esse evento como uma curiosidade 
somada aos demais exemplos, mas por ele ocupar um lugar simétrico 
nessa constelação de episódios, visto que seu oposto - localizado 
na “aurora” do intercâmbio entre Estados Unidos e França - é o 
desastrado duelo de De Grieux em solo americano, com sua não 
menos “bíblica” tentativa de fuga para o deserto. Antagônico ao 
trágico de Manon Lescaut, o conflito McKisco x Barban (Estados 
Unidos x “França”) é ostensivamente ridículo, o encontro do caubói 
e do pretenso hussardo; delineia uma dupla caricatura, tanto dos 
deslumbrados e excessivos norte-americanos que, como opíparos 
filistinos tentam tomar “boemiamente” o Velho Mundo, quanto da 
paródia da antiga “honra” francesa personificada - quiçá tomada 
de empréstimo - em Barban. A jovem-velha, rica, emergente-
decadente, mas acima de tudo moderna América conjura a moderna 
França, da qual Barban é esse curioso herói que encarnando os 
valores do passado assegura alguma têmpera aos anos loucos.

REFERÊNCIAS
FITZGERALD, F. Scott (1998). Tender is the Night. Londres: Penguin.

JAMES, Henry (1983). The American. Nova York: The Library of America.



184

UMA INcUrsãO PeLO (LIt)OrAL eM POÉtIQUe de 
LA reLAtION, de ÉdOUArd GLIssANt

Henrique Provinzano Amaral (UsP-dO)

Em minha pesquisa de mestrado, busquei investigar o que se 
poderia qualificar como oral a partir de uma leitura cerrada do 
volume Poétique de la Relation (1990)1, do pensador e escritor 
martinicano Édouard Glissant (1928-2011), centrando a atenção, 
de modo especial, em dois dos vinte ensaios que o compõem: 
“A praia negra” [“La plage noire”] e “A praia ardente” [“La plage 
ardente”]2, situados aproximadamente ao meio e ao final do livro. 
Na análise e interpretação desse corpus, procurei considerá-lo em 
sua dupla condição – relacionada, ademais, às particularidades da 
forma ensaística – de escrito de teor filosófico, em que tem relevo 
sobretudo o esforço de pensamento e teorização, assim como de 
texto de compleição literária, em que a forma do que é dito assume 
importância incontestável.

A questão norteadora dessa pesquisa adveio da observação 
de que, de maneira muito frequente, a crítica especializada nas 
literaturas antilhanas de expressão francesa – categoria na qual 
se costuma inserir a obra de Glissant como um todo, incluindo 

1  Embora já editado em Portugal (GLISSANT, 2011), o livro nunca teve uma 
tradução integral no Brasil, de modo que será referido, aqui, por seu título francês. 
Nas citações, utilizo essa tradução portuguesa, exceto no caso dos dois ensaios 
mencionados, traduzidos por mim.
2  O resultado mais completo dessa pesquisa, a dissertação propriamente dita, 
está disponível no banco de teses da USP, sob o título “Praia negra, praia ardente: 
uma leitura do oral em Poétique de la Relation, de Édouard Glissant” (AMARAL, 
2019). Vale ressaltar que esse trabalho foi realizado com apoio da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de 
financiamento 001.
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seus livros de ensaios – afirma que essas são marcadas, de modo 
geral, pelo que se denomina oralidade ou oral. A título de exemplo, 
em dissertação publicada recentemente, Beira defende que tais 
literaturas manifestariam a busca por uma escrita “que recupera 
sua função de representação da oralidade” (2017, p.79).

De espectro bastante amplo, semelhantes afirmações 
costumam carecer, no seio dessa bibliografia, de análises mais 
detidas de textos específicos – espécie de encontro corpo a corpo 
que, a meu ver, é imprescindível, já que contribui para a passagem 
do nível teórico para o propriamente crítico. Assim, passou a 
interessar-me de perto a discussão em torno desse oral e de quais 
seriam suas características distintivas; também porque, ainda em 
geral, tais análises panorâmicas não se demoram nesse ponto, 
tomado no mais das vezes como algo simples e evidente. Por 
exemplo, ao estudar os romances do movimento da antilhanidade 
(antillanité)3, que teve Glissant ao mesmo tempo como mentor e 
realizador, Josias Semujanga anota:

No plano estilístico e literário, a antilhanidade 
se caracteriza, de um lado, por uma busca 
linguística que mistura as torções e expressões 
crioulas e o estilo do francês clássico, e de outro 
lado, por uma contaminação do escrito pelos 
princípios da oralidade, o que dá à maioria dos 
romances um ar barroco. (2004, p.31)4

Embora refira sua existência, o crítico não se detém na 
definição do que seriam esses “princípios da oralidade”, passando 
imediatamente para a consideração de outros assuntos. Não 
obstante, outro aspecto interessa no fragmento, a saber, a 
3  Trata-se de um movimento ideológico e literário que se desenrolou entre o final 
dos anos 1960 e o início dos 1970, em torno da revista Acoma (Institut Martiniquais 
d’Études), coordenada por Édouard Glissant. Embora este empregue o termo 
antillanité em várias de suas obras, ele foi sendo pouco a pouco abandonada em prol 
de tentativas menos categóricas de definição da identidade – a exemplo da noção 
de créolisation.
4  São de minha autoria todas as traduções de textos em língua estrangeira que não 
possuem versão publicada em português.
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aproximação dessa referência ao oral com a condição linguística 
específica das chamadas Antilhas francesas – nestes territórios 
(representados pelas ilhas da Martinica, da Guadalupe e do Haiti), 
atuam duas línguas com status distintos, o francês e o crioulo, 
sendo a primeira tradicionalmente supervalorizada e a segunda, 
desprestigiada e recalcada. Daí a afirmação de que o aludido 
movimento literário combinaria a “mistura” de elementos das 
duas línguas à “contaminação” das modalidades de realização da 
linguagem verbal, isto é, a falada e a escrita. No que tange mais 
precisamente à Martinica, Diva Damato aponta, em sua tese 
pioneira dos estudos glissantianos no Brasil, que esse conflito de 
línguas “acaba sendo uma das forças propulsoras de sua produção 
literária” (1995, p.85).

Desse modo, tal postulação teórica – que relaciona, de um 
lado, a situação de diglossia entre as línguas crioula e francesa 
nas Antilhas e, de outro, o choque entre os elementos do que se 
entende comumente como oralidade e como escrita – constitui 
uma espécie de lugar-comum da crítica especializada nas literaturas 
caribenhas de expressão francesa. Ora, valorizada pelo próprio 
Glissant, a condição de lugar-comum (ou de lugar comum, local de 
confluência de vários discursos)5 não implica, a priori, que as ideias 
sejam verdadeiras ou falsas. Em realidade, de minha perspectiva, 
sua comprovação (ou não) depende de um estudo rigoroso do 
corpus em questão, o que nem sempre é feito e, por isso mesmo, 
pretendi realizar na pesquisa mencionada.

DOS CRIOULISMOS À CRIOULIZAÇÃO
Também no que diz respeito à obra glissantiana de modo 

específico, o emprego desse paradigma teórico-crítico é bastante 
comum, referindo-se a diversas de suas vertentes. Quanto aos 

5  Em Poétique de la Relation, Glissant (2011, p.167) emprega uma nuance de 
sentido entre “lieu-commun” (com hífen) e “lieu commun”, valorizando este ao 
passo que critica aquele: “(o lugar-comum é assim, com esse traço de união entre 
os dois termos que o articulam, que o constituem, a encarnação espetacular dessa 
necessidade poética, aberta e misteriosa, que é o lugar comum)”.
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procedimentos nela teorizados (sobretudo nos ensaios), Joubert 
Satyre, por exemplo, anota que “[…] o que Glissant propõe ao 
escritor antilhano é escapar da escrita tradicional e, por esse 
caminho, fazer ouvir a fala crioula na escrita francesa” (2004, p.194), 
excerto em que realiza, notemos de passagem, uma aliança entre 
aquelas duas oposições: fala-escrita e crioulo-francês. De ponto 
de vista não muito distante, ligado ao que intitula uma “poética da 
língua”, Damato propõe que

[p]ara Glissant, uma poética da língua consistiria 
fundamentalmente em dar dignidade à língua 
popular, à língua oral permitindo que ela irrigue 
o escrito. O trabalho do poeta se situaria pois na 
confluência entre o oral e o escrito, eliminando 
a hierarquização existente entre eles. Ora, na 
Martinica, a língua oral é uma “outra língua”: a 
linguagem poética refletiria necessariamente o 
conflito entre o crioulo e o francês. (1995, p.269)

De maneira mais matizada, com a acuidade de pensamento que 
caracteriza sua leitura crítica, Eurídice Figueiredo escreve: “para dar 
conta da rítmica da língua crioula, Glissant vai hibridizar o francês, 
contaminando-o com palavras, expressões, ditados e provérbios 
crioulos, que provocam uma desterritorialização da língua” (1998, 
p.88). Sob a égide de certas preocupações das teorias pós-coloniais, 
ela acrescenta que a criação da linguagem poética glissantiana estaria 
atrelada ao ato de “fazer esse uso menor da língua francesa pelo 
aflorar de uma língua vernácula oral e desprivilegiada, pertencente a 
uma minoria” (1998, p.88).

Em artigo dedicado às relações entre crítica genética e pós-
colonialismo, Erica Durante (2016) acaba por estudar o lugar e 
o estatuto do crioulo na obra romanesca de Édouard Glissant. 
Aludindo à crioulização – noção glissantiana que será explorada 
em seguida –, propõe que esta “[…] implica que o uso lexical 
e morfológico do crioulo se misture ao francês, com vistas a 
produzir uma terceira língua intermediária, ‘compósita’, nascida 
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da hibridização dos dois idiomas originais” (2016, p.178). Isso 
seria, pois, o que a autora denomina função compositiva, um 
dos modos privilegiados de aproveitamento da língua crioula por 
alguns escritores antilhanos, entre os quais se encontra o também 
martinicano Raphaël Confiant. No que concerne mais de perto 
aos romances glissantianos, Durante analisa fragmentos de Tout-
Monde (1995), derivando as seguintes conclusões:

É preciso notar aqui a presença de expressões [...] 
e de construções morfossintáticas [...] inusuais 
no francês padrão, seja ele escrito ou oral. 
[...] essa última passagem [...] é marcada 
igualmente por traços de oralidade evidentes, 
que carregam de maneira flagrante o vestígio 
de uma crioulização e que se explicam pela 
própria história desse idioma fundado sobre 
uma tradição eminentemente oral. (2006, p.41)

Ainda que a análise seja certeira quanto à manipulação (quiçá 
deformação) do francês operada por Glissant sob o influxo da língua 
crioula, as evidências textuais apresentadas para comprovar esse 
fenômeno parecem insuficientes, na medida em que os vocábulos 
e construções destacados pela estudiosa não remetem a esta 
língua, senão enquanto tema da conversação das personagens6. 
Assim, a circunscrição de uma suposta “oralidade evidente” à 
esfera de presença textual do crioulo se mostra deslocada, já 
que esta não se manifesta nos níveis de descrição linguística 
almejados pela autora: o lexical e o morfológico. É sintomático, 
pois, que Durante (2016, p.182-187) proponha, nas porções finais 
de seu estudo, outras modalidades de aproveitamento do crioulo 
– as chamadas funções metapoética e crítica –, de natureza mais 
abstrata e, portanto, menos discerníveis dos pontos de vista 
lexical e/ou morfossintático.

6  Remeto às páginas de minha já citada dissertação (AMARAL, 2019, p.40-44) 
em que discuto com mais vagar as análises realizadas por Erica Durante, inclusive 
retomando os trechos dos romances glissantianos por ela citados.
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Convém retomar, nesse sentido, a ressalva dirigida por 
Figueiredo às suas próprias tentativas de análise, de que, por um 
lado, “há muitos crioulismos em seus romances e os especialistas 
[…] já mostraram os principais procedimentos utilizados quanto ao 
léxico e quanto à sintaxe” (1998, p.88). Porém, conforme demonstra 
a crítica, se isso pode ser verdadeiro no âmbito romanesco, por 
outro lado, “[…] o próprio Glissant considera que o mais relevante 
não é propriamente o uso de crioulismos, exótico e perceptível ao 
primeiro olhar, mas a crioulização” (1998, p.88).

Essa última afirmação apresenta extrema importância, em 
primeiro lugar, pois sublinha uma ideia inúmeras vezes afirmada na 
obra ensaística glissantiana, e não raro minimizada pelas análises 
que se fazem a partir dela – o primado da crioulização sobre os 
crioulismos. Em seguida, porque, a partir dessa constatação, a tônica 
do debate se desloca do âmbito do produto, do mero resquício de 
algo acabado (os crioulismos), para aquele do processo, já que a 
crioulização é “um movimento perpétuo de interpenetração cultural 
e linguística que faz com que não cheguemos a uma definição do 
ser”, segundo Glissant (2010, p.31) conceitua numa entrevista dada 
à pesquisadora Lise Gauvin. Ora, tal inflexão marca, em termos 
metodológicos e mesmo analíticos, a passagem de uma concepção 
do oral enquanto marca ou traço, para um exercício teorético mais 
aberto em que tem lugar, por exemplo, a dimensão da poética:

A crioulização não é o crioulismo. A crioulização 
consiste, por exemplo, em engendrar uma 
linguagem que tece as poéticas, talvez opostas, 
das línguas crioulas e das línguas francesas. 
O que chamo de uma poética? O contador de 
histórias crioulo serve-se de procedimentos 
que não fazem parte do espírito da língua 
francesa, e que vão até mesmo em sentido 
contrário: como os procedimentos de repetição, 
de reduplicação, de reiteração, de criação de 
suspense, de circularidade. A prática de listagem 
[…] que esboço em muitos de meus textos; essas 
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listas que tentam esgotar o real não através de 
uma fórmula, mas através de uma acumulação 
– a acumulação como procedimento retórico, 
precisamente. Tudo isso me parece muito mais 
importante do ponto de vista da definição de 
uma linguagem nova, mas muito menos visível 
[…]. (GLISSANT, 2005, p.143-144)

A exemplo desse fragmento da Introdução a uma poética da 
diversidade, é recorrente na ensaística glissantiana a aproximação 
entre a noção de crioulização – tipo específico de miscigenação 
votado a produzir, sempre, resultados imprevisíveis – e uma 
abordagem eminentemente retórica do termo poética, esta última 
relacionada a um certo repertório de procedimentos textuais. O 
nexo de sentido, grosso modo, consiste em que todas essas esferas 
seriam pautadas pelo caráter de imprevisibilidade, enquanto 
consequência de um choque produtivo entre elementos culturais de 
origem francesa e crioula – reparemos na raiz do termo crioulização, 
derivada desta última língua. Conforme se poderia imaginar, tais 
pressupostos teóricos ensejam uma reflexão sobre a oralidade que 
se realiza, ao menos a princípio, sob a mesma égide, abrindo espaço 
para uma concepção do oral enquanto procedimento retórico.

ORALIDADE(S) EM RELAÇÃO
Convém retomar, aqui, algumas das maneiras como Édouard 

Glissant costuma pensar as noções de oralidade e oral, particularmente 
nos já mencionados Poétique de la Relation e Introdução a uma 
poética da diversidade, bem como no ensaio “Le chaos-monde, l’oral 
et l’écrit”, compilado na obra coletiva Écrire la “parole de nuit” (1994). 
Em linhas gerais, nesses textos, aquelas categorias são colocadas 
em oposição, respectivamente, com aquelas de escritura e escrito, 
sendo que entre o primeiro grupo e o segundo impera a ideia de um 
trânsito, de uma “passagem” (GLISSANT, 1994, p.112-113) realizada, 
em condições e momentos distintos, em cada literatura. Referindo-
se, pois, aos poetas antilhanos, Glissant afirma que “[…] não somos 
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praticantes da escrita, somos praticantes da oralidade. Nós nos 
esquecemos sempre desse dado banal, conhecido e tão evidente. O 
contador de histórias crioulo chama-se, literalmente, um mestre de 
fala […]” (2005, p.140).

Em que pesem as conturbadas e nada evidentes relações entre 
oralidade e fala, importa sobretudo, na teorização glissantiana, a 
incorporação do debate ao âmbito da poética, isto é, segundo o 
raciocínio do pensador, ao repertório de procedimentos e técnicas 
a serem privilegiados pelas manifestações literárias antilhanas:

Oral e escrito: a emergência das línguas 
da oralidade acompanha um ressurgir da 
poesia declamada, cuja prática, com algumas 
insuficiências, é certo, se generaliza. Esboça-
se aí uma outra economia da palavra poética, 
onde o regresso (repetição ou redundância), 
a assonância, as variações de tonalidade, etc., 
se tornam meios autorizados. As práticas da 
escrita poderão assim renovar-se. (GLISSANT, 
2011, p.202)

Ainda que haja uma referência à ideia de “línguas da oralidade” 
– assim como, acima, havia à “fala” –, isso não implica que a 
discussão incida sobre o plano linguístico ou, mais precisamente, 
sobre aquele das modalidades de realização (falada ou escrita) da 
linguagem verbal. Tal como na ressalva, anteriormente destacada a 
partir do trabalho de Figueiredo, quanto ao uso dos crioulismos – a 
qual denunciava o caráter restritivo da atenção voltada meramente 
para os itens lexicais –, aqui a ênfase recai na incorporação do 
fator linguístico à dimensão retórica e, portanto, artística de seu 
emprego. Nesse sentido, o raciocínio se complexifica e se torna 
mais abstrato, acenando, por exemplo, “para uma exploração da 
dialética da oralidade e da escritura, no quadro mesmo da escritura” 
(GLISSANT, 1994, p.118).

Característicos do pensamento glissantiano, o refinamento e 
a complexidade implícitos nessa proposição certamente impõem 
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dificuldades ao esquematismo das análises erguidas sobre 
oposições dicotômicas entre oral e escrito, oralidade e escrita. 
Mais do que isso, eles parecem reivindicar outras dinâmicas de 
leitura e interpretação que, sem ignorar a existência da diglossia 
crioulo/francês, passem metonimicamente da língua para todo 
o corpo dos sujeitos. É sintomático, nessa direção, que Glissant 
julgue necessário “[…] refletir sobre o que é a postura do corpo na 
oralidade […]” (1994, p.116), sobretudo tendo em vista que, ainda 
segundo o pensador,

a escrita […] está associada à transcendência, está 
associada à imobilidade do corpo, está associada 
a uma espécie de tradição de encadeamento que 
chamaríamos de pensamento linear. A oralidade, 
o movimento do corpo se manifestam na 
repetição, na redundância, na preponderância 
do ritmo, na repetição das assonâncias e 
tudo isso se dá bem longe do pensamento da 
transcendência […]. (2005, p.47)

O medievalista e historiador literário suíço Paul Zumthor é 
uma das principais referências no estudo da oralidade, bem como 
das relações desta com os corpos e suas subjetividades. Lançando 
mão do conceito de performance e recorrendo às fases (de base 
fenomenológica) de criação e circulação das obras poéticas, ele 
enuncia, no artigo “Oralité” (2008), uma definição simples e direta 
do que se poderia chamar de poesia – tomada aqui em sentido lato, 
ou seja, enquanto qualquer manifestação literária – oral:

Pode-se falar em poesia oral desde que transmissão 
e recepção operem pela voz e pelo ouvido, e 
portanto coincidam em uma única e mesma ação. 
Essa ação é a performance […]. A existência de 
uma performance é o único elemento definidor da 
oralidade; mesmo se a produção e a conservação 
da obra requeiram o uso da escrita, o fato da 
performance basta para fazê-la plenamente uma 
obra oral. (ZUMTHOR, 2008, p.182)
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Dada a nitidez da definição, está igualmente nítido que os 
ensaios de Poétique de la Relation não podem se encaixar nela, pelo 
fato inconteste de que não requisitam (ainda que, em situações 
específicas, possam se prestar a tanto) o emprego da voz e do 
ouvido, não configurando, portanto, o evento da performance tal 
como teorizado por Zumthor. Trata-se, ademais, de um fato deveras 
compreensível, já que este dedicou seus estudos preferencialmente 
às manifestações poéticas medievais, que dependiam em larga 
medida, conforme é sabido, de transmissões e recepções que 
seriam denominadas, nessa perspectiva, como orais.

Entretanto, essa ressalva não invalida as contribuições do 
crítico suíço para a proposição de um modo de leitura que permita 
explorar, precisamente, o caráter oral constitutivo de certos textos 
escritos. Se tal formulação pode parecer paradoxal à primeira 
vista, não se deve ignorar o fato de que, sob a superfície de clareza 
conceitual, o próprio Zumthor mantinha uma relação no mínimo 
dúbia com a noção de oralidade. Embora afirme, em A letra e a voz 
– livro lançado em francês, originalmente, em 1987 – que “à palavra 
oralidade prefir[a] vocalidade” (1993, p.21), ele mantém operante o 
primeiro termo do binômio até suas obras finais. Em Perfomance, 
recepção, leitura – obra cuja versão original data de 1990 –, Zumthor 
registra: “Parece-me, hoje, evidente que a dicotomia oral/escrito, 
proposta por McLuhan há quarenta anos, e, depois, de forma 
mais sutil por Walter Ong, nos anos 1970, não pode ser mantida 
rigorosamente como tal” (2014, p.16).

Apesar da intenção manifesta de tratar aquele par de categorias 
de modo menos dicotômico, o crítico insiste, nessa última obra, 
numa certa condenação da escrita, como se esta fosse necessária e 
indubitavelmente inferior à oralidade:

Subsiste a dissimetria das situações de 
percepção: em uma comunicação escrita, a 
leitura do texto não corresponde mais que a 
um dos momentos da performance. Esta última, 
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na copresença dos participantes, (re)atualiza a 
enunciação; a escrita só pode sugeri-la, a partir 
de marcas dêiticas, frágeis e frequentemente 
ambíguas, senão artificialmente apagadas. 
(ZUMTHOR, 2014, p.70)

Não obstante – e é neste ponto que se encontra parte do 
caráter paradoxal de seu pensamento –, Paul Zumthor não cessa 
de pretender introduzir, neste, a possibilidade de que a escrita 
recupere certas características da enunciação, aproximando-se 
por essa via da performance e, ainda mais importante, do prazer 
que esta produz. A certa altura de sua exposição, refere-se mesmo 
a um “[…] esforço para se eximir as limitações próprias à ação 
de ler” (2014, p.74). Ora, semelhante esforço está diretamente 
relacionado ao que o autor denomina, no título de uma das seções 
de Performance, recepção, leitura, de “O empenho do corpo”. Vale 
lembrar a fórmula que Jerusa Pires Ferreira, tradutora e especialista 
brasileira da obra do suíço, utiliza em seu posfácio a “A letra e a 
voz de Paul Zumthor”: “poesia é, como aí designa Paul Zumthor […], 
tanto um conjunto de textos poéticos quanto a atividade que os 
produziu: o corpo, o gesto, os meios” (1993, p.293).

Todavia, o corpo a que ambos os estudiosos se referem parece 
ser, de maneira preferencial, aquele de quem recebe as manifestações 
poéticas, e não necessariamente o de quem as produziu. Essa nuance, 
embora sutil, é decisiva, trazendo consigo o influxo determinante das 
teorias da Estética da Recepção, reconhecidas por Zumthor (2014, 
p.54) como uma das matrizes de seu pensamento. Pendendo, pois, 
para o polo da recepção, todo esse “empenho do corpo” a que se 
refere o suíço parece quase ausente da atividade de produção dos 
textos poéticos, o que implica, no caso da análise levada a cabo aqui 
– preocupada, sobretudo, com a entronização de um certo oral num 
corpus de textos escritos – a busca por outros vieses teóricos.

Seja como for, deve-se reconhecer o notável mérito 
zumthoriano de introduzir, no âmbito de um debate 
tradicionalmente logocêntrico e mesmo textualista, a presença 
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e importância do corpo. Ademais, dada a “entrada” frontal 
deste, o debate se afasta do plano quase comezinho das línguas 
particulares e passa à concepção mais abstrata de uma linguagem 
atravessada por elementos corpóreos:

O corpo dá a medida e as dimensões do mundo; 
o que é verdade na ordem linguística, na qual, 
segundo o uso universal das línguas, os eixos 
espaciais direita/esquerda, alto/baixo e outros 
são apenas projeções do corpo sobre o cosmo. 
(ZUMTHOR, 2014, p.75)

Essa observação das projeções do corpo sobre o cosmo 
e, ainda mais, sobre o “uso universal” das inumeráveis línguas 
particulares, parece caudatária das reflexões do linguista francês 
Émile Benveniste – registro de passagem, autor pouco citado em 
meio às extensas referências bibliográficas do crítico suíço. Nos dois 
tomos do monumental Problemas de linguística geral (PLG I e PLG II), 
Benveniste se dedica ao problema das múltiplas e complexas relações 
entre linguagem e o que denomina subjetividade: “A subjetividade de 
que tratamos aqui é a capacidade do locutor para se propor como 
‘sujeito’” (1995, p.286). No artigo, “Da subjetividade na linguagem”, 
compilado no PLG I, o autor insiste sobre o caráter distintivo de 
algumas categorias linguísticas que não se referem somente ao 
enunciado – isto é, grosso modo, ao que é dito –, mas também e 
sobretudo ao sujeito que se processa no ato de enunciação:

[o]s pronomes pessoais são o primeiro ponto para 
essa revelação da subjetividade na linguagem. 
Desses pronomes dependem por sua vez outras 
classes de pronomes, que participam do mesmo 
status. São os indicadores da dêixis, demonstrativos, 
advérbios, adjetivos, que organizam as relações 
espaciais e temporais em torno do “sujeito” tomado 
como ponto de referência: “isto, aqui, agora” e as 
suas numerosas correlações “isso, ontem, no ano 
passado, amanhã”, etc. Têm em comum o fato 
de se definirem somente com relação à instância 
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de discurso na qual são produzidos, isto é, sob a 
dependência do eu que aí se enuncia. (1995, p.288)

Se, nesse primeiro artigo, a tônica está nos pronomes pessoais – 
principalmente a primeira pessoa do singular, “eu” – e outras classes 
indicativas do fenômeno da dêixis, ela é diversa em “A linguagem e 
a experiência humana”, texto dos PLG II que parece dar sequência à 
discussão. Com efeito, neste último, a ênfase recai sobre os modos 
de organização do tempo na e pela linguagem, mecanismos que, com 
sua complexidade própria, confirmam a conclusão de que, “em última 
análise, é sempre o ato de fala no processo de troca que remete a 
experiência humana inscrita na linguagem” (BENVENISTE, 2006, p.78).

Dessa maneira, no que tange mais particularmente à escrita, 
pode-se deduzir que deve haver sempre um jogo de presença 
e ausência que ora encobre, ora revela esse processo de 
subjetivação da linguagem, porque, nesse caso, a enunciação se 
efetua obrigatoriamente de modo intervalar e distanciado, já que 
registrada por escrito. Nas palavras do crítico Roberto Zular,

A enunciação sempre escapa, pois nunca 
estamos onde falamos, há sempre um 
descompasso constitutivo da enunciação e do 
enunciado: por isso os modos de subjetivação 
estão sempre em devir e esse é o lugar no qual 
se dá a festa de um evento como a literatura. Ou 
seja, a literatura trabalha em duplo movimento, 
sua situação fática de enunciação (suas 
condições de enunciabilidade), mas também a 
situação de enunciação que é encenada na obra. 
O que nos coloca diante de algo insuspeitado: a 
possibilidade de encenar a própria enunciação, 
criando-se formas de relacionamento com o 
ato de fala, o tempo e o espaço que se dobram 
sobre a pessoa, o momento e a localização da 
enunciação. (2018, p.380)

A constatação da duplicidade própria desse movimento 
produzido pela literatura, que fricciona e faz avançar no plano 
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estético a reflexão linguística de Émile Benveniste, incide 
diretamente sobre a possibilidade de se ler o oral dos e nos textos 
escritos. Pois, se estes – especialmente os bem construídos do 
ponto de vista literário – podem e devem encenar sua própria 
enunciação, jogando com elementos do chamado contexto 
(termo ao qual se consagra a reflexão de Zular no artigo citado), 
parece se desvanecer a oposição estanque e binária entre escrita 
e oralidade, já que esta passa a caracterizar tanto os enunciados 
falados quanto os escritos.

É precisamente essa operação mental que, neste fragmento 
de Linguagem, ritmo, vida, sugere-nos o linguista e estudioso da 
tradução francês Henri Meschonnic:

Passar da dualidade de oral/escrito para uma 
partição tripla entre o escrito, o falado e o oral 
permite reconhecer o oral como o primado do 
ritmo e da prosódia, com sua semântica própria, 
organização subjetiva e cultural de um discurso, 
que pode se realizar tanto no escrito quanto no 
falado. (2006, p.8)

Daí, por exemplo, a provocação de que “há oralidade em 
Rabelais e em Joyce” (MESCHONNIC, 2006, p.8), dois autores 
distanciados no tempo e no espaço, mas que encarnariam, 
respectivamente, o apogeu do falado e do escrito, ambos sendo, 
de acordo com essa proposta, percorridos pelo oral. Todavia, se 
a problemática aparenta ser bem sucedida em sua reelaboração 
teórico-epistemológica, com a substituição da dualidade 
tradicional por uma tripartição, a passagem para o nível crítico-
metodológico não deixa de apresentar dificuldades. Afinal, como 
reconhecer, destacar e avaliar a presença desse atravessamento 
dos textos escritos pelo oral? Ou, para retomar o trecho citado, 
como reconhecer essa “semântica própria, organização subjetiva 
e cultural de um discurso”?

Longe de serem simples, tais interrogações não parecem 
ser respondidas de modo cabal ao longo da extensa obra de 
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Meschonnic, nem mesmo no Traité du rythme (1998), escrito em 
parceria com Gérard Dessons, obra que demonstra um valioso 
esforço de didatização e aplicação das concepções teóricas dos 
autores. Ainda assim, não perde o interesse a teorização do ritmo 
enquanto organização contínua do discurso e de seus sentidos 
(MESCHONNIC, 1982), o que se opõe à definição corrente de ritmo 
como conjunto descontínuo de regularidades e irregularidades 
métricas. Segundo Maria Sílvia Martins, “é em Benveniste 
que Meschonnic se baseia para destacar […] o contraste entre 
os funcionamentos semiótico (que seria centrado no signo, 
no produto e nas continuidades) e semântico da linguagem 
(fundado nos processos, no discurso e nas continuidades” (2017, 
p.11). No que toca mais de perto aquela concepção do ritmo, a 
pesquisadora acrescenta que “o teórico atribuiu a Platão a ênfase 
no descontínuo da linguagem, por ter transformado o estudo do 
ritmo no estudo da métrica, destacando que Aristóteles teria 
dado continuidade à visão de Heráclito, do ritmo enquanto fluxo 
contínuo da linguagem” (2017, p.11).

Se, muito embora chamando enfaticamente a atenção para 
sua existência e força, Meschonnic não disponibiliza uma “receita” 
para a análise do oral dos e nos textos escritos, alguns tópicos de 
seu pensamento – especialmente sua concepção de ritmo – entram 
em franco diálogo com o corpus estudado em minha pesquisa. E 
é precisamente no corpo-a-corpo com os ensaios destacados de 
Poétique de la Relation que tais constructos teóricos podem se 
revelar, em alguma medida, úteis e válidos para pensar aspectos 
desse conjunto específico de textos.

DIANTE DO (LIT)ORAL DE POÉTIQUE DE LA RELATION
Assim se inicia “A praia negra” [“La plage noire”], texto situado 

na terceira das cinco seções (“Caminhos” [“Chemins”]) de Poétique 
de la Relation:

A praia de Diamant, no Sul da Martinica, vive de 
uma maneira subterrânea e cíclica. Nos meses 
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de invernagem, ela se reduz a um corredor 
de areias negras, vindas ao que parece das 
encostas do alto, lá onde a Pelée farfalha suas 
frondescências de lavas quebradas. Como se 
o mar mantivesse um comércio subterrâneo 
com o fogo oculto do vulcão. E eu imagino 
esses lençóis escuros em corrente sobre 
o fundo marinho, escoltando até o espaço 
arejado daqui o que a intensidade do norte 
amadureceu de noite e de cinzas impassíveis. 
(GLISSANT Apud AMARAL, 2019, p.106)

Já nesse primeiro parágrafo, é possível perceber a cena fundante 
desse ensaio, bem como de sua sequência, “A praia ardente” [“La 
plage ardente”], situada na porção final do volume (“Poética” 
[“Poétique”]): trata-se de um sujeito que se posta defronte a um 
lugar bastante específico – uma pequena praia na região sul de uma 
diminuta ilha caribenha – e passa a registar seus mínimos processos, 
visíveis ou invisíveis, buscando relacioná-los com o entorno mais 
amplo. A cada transformação do espaço, por mais desprezível que 
pareça, essa espécie de eu ensaístico tenta renovar sua atenção, (re)
presentificando seu discurso na medida do que a paisagem e seus 
agentes (notemos, en passant, a animização dos elementos naturais) 
vão lhe propondo. Passa-se, assim, de uma estação à outra, de 
um ensaio ao outro7, de tal maneira que a praia, antes escura pela 
precipitação dos depósitos vulcânicos, na época das chuvas, torna-se 
clara e cintilante (ardente) durante o período da seca. Desse modo, 
conforme anota J. Michael Dash, “nesse processo cíclico, nessa 
ordem desordenada, Glissant sente a verdade mais profunda acerca 
da região e do mundo moderno” (1995, p.182).

Para além dessa anotação do crítico, importa observar, aqui, 
que esse esforço de atualização diante da passagem do tempo – 

7  A posição distanciada dos ensaios no interior do volume, com um intervalo de mais de 
sessenta páginas, figura de algum modo, no ato fenomenológico da leitura, a passagem 
do tempo cronológico, já que, em “A praia negra”, vigora o hivernage, estação das chuvas, 
ao passo que, em “A praia ardente”, trata-se do carême, estação da seca.
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marcada, esta, sobretudo pelo transcorrer dos fluxos naturais – 
toma no texto a forma de uma série de (re)incursões enunciativas, 
que parecem “acertar” o tempo do enunciado com aquele da 
enunciação, isto é, torná-lo, a cada vez, presente. Por exemplo, 
ainda em “A praia negra”: “A praia, porém, tinha confirmado sua 
vulcanidade. A água força agora contra o dique de rochas […]”; 
“Agora, a praia está em muda atormentada”; “Essa aceleração, essa 
velocidade, correm a Terra” (GLISSANT Apud AMARAL, 2019, p.110-
113 - grifos meus). E, já em “A praia ardente”: “A areia faiscou […]. A 
praia está a descoberto, sem surpresas, como prisioneira”; “Surge, 
subitamente, essa silhueta sobre o morro”; “O caminhante (pois é 
dele que se trata) logo desceu das alturas, ele decifra de novo a 
praia” (GLISSANT Apud AMARAL, 2019, p.114-117 - grifos meus).

Tais fragmentos, longe de serem exaustivos, dão a ver alguns 
dos expedientes por meio dos quais se realiza essa constante 
(re)presentificação do discurso, a qual pode se basear tanto no 
emprego literal de advérbios temporais, quanto, mais sutilmente, 
no uso de formas verbais nos tempos presentes. Qualquer que seja 
o procedimento formal, importa sublinhar o efeito de que, para 
cada mínima alteração no cenário exterior, existe um enunciado 
correspondente e atualizado. Essa forma de presença demasiado 
atenta, ademais, faz com que a subjetividade que enuncia os 
ensaios oscile entre um registro mais narrativo – em cuja rede 
de observação se incluem, além do mar e suas adjacências, um 
estranho homem que caminha de um lado para o outro da praia, 
um bando de cabritos que passa frequentemente pela região etc. 
– e outro registro, de natureza reflexiva ou propriamente teórica.

Encena-se assim, é certo, uma espécie de coincidência 
entre esse eu ensaístico e a própria pessoa empírica de Glissant, 
o que poderia levar a uma leitura de viés biográfico. Dash, um 
dos poucos críticos que dedicaram especial atenção a esses dois 
ensaios, escreveu que, nestes, “com a formidável autoconsciência 
que sempre demonstra, Glissant refere sua performance teorética 



201

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

ao lugar particular onde o trabalho foi posto em conjunto – a praia 
de Diamant na Martinica” (1995, p.182), o que garantiria seu lugar 
de destaque no interior de Poétique de la Relation. Essa linha 
interpretativa parece ganhar força, quando se tem em mente 
que o autor de fato possuiu uma residência em frente à praia 
de Diamant (o que, ademais, é referido nos textos) e que, após a 
morte, seu corpo foi enterrado num pequeno cemitério próximo 
a essas areias8.

Sob minha perspectiva, ainda que se mostrem curiosos, 
esses dados biográficos pouco acrescentam ao debate, enquanto 
consideração específica do tipo de subjetividade que emerge e se 
consolida em “A praia negra” e “A praia ardente”. Pois, conforme o 
que propõe Benveniste nos estudos mencionados, a subjetivação 
da linguagem é um processo que diz respeito às relações entre todo 
enunciador (não necessariamente num registro empírico) e seu 
enunciado, convencionalmente mediadas por categorias linguísticas 
que, a priori vazias, passam a se investir dos conteúdos gerais a que 
fazem referência – por exemplo, os pronomes pessoais. Ora, como 
se poderia imaginar, ambos os ensaios de Glissant são eivados de 
pronomes da primeira pessoa, cuja consideração teórica não lhe 
escapa à vigilante consciência autorreflexiva:

Isso [a ideia de espraiamento] também vale 
para a maneira como eu pronuncio o “nós” em 
torno do qual se organizou este trabalho. Trata-
se do nós comunitário, enrizomado no frágil 
nexo com um lugar? Do nós total, implicado 
ao movimento do planeta? Do nós ideal, 
desenhado nos redemoinhos de uma poética? 
(GLISSANT Apud AMARAL, 2019, p.116)

Nesse fragmento de “A praia ardente”, a discussão se faz em 
torno do pronome pessoal do caso reto que talvez seja o mais 
recorrente em Poétique de la Relation, o nós, cuja inclusividade 

8  Ver, por exemplo, o conteúdo In http://landrucimetieres.fr/spip/spip.php?article5453 
Acesso em 20.Fev.2020.
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ou exclusividade é posta em questão pelo ensaísta. Vale sublinhar 
que entre esses “nós comunitário”, “nós total” e “nós ideal”, não 
há resposta fixa, mas uma tentativa de agenciamento relacional de 
todas as possibilidades: “Esses ‘nós’ […] são um devir. Eles encontram 
sentido pleno, aqui, no excesso de uso da palavra ‘totalidade’, da 
palavra ‘Relação’” (GLISSANT Apud AMARAL, 2019). Ademais, do 
meu ponto de vista, a alternância entre as formas singular e plural 
também deveriam ser estudadas, já que, mesmo para debater o 
emprego do nós, o ensaísta faz uso da primeira pessoa do singular, 
isto é, do eu: “Isso também vale para a maneira como eu pronuncio 
o ‘nós’ […]”, conforme o trecho já citado9.

Seja como for, os textos testemunham, pois, a encenação de 
sucessivas incursões enunciativas do ensaísta, de modo que este 
estabelece, a cada vez que realiza tais atos de linguagem, um novo 
sistema de referenciais pronominais, espaciais, temporais – eis, 
mais uma vez, as categorias linguísticas destacadas por Benveniste. 
Tal estratégia de subjetivação se aproxima da concepção de 
ritmo segundo Meschonnic e Dessons – um movimento gerador 
de sentidos no e pelo discurso –, haja vista que “o ritmo é um 
movimento, não uma conta. Etimologicamente, um fluxo. A 
métrica é um meio de medir esse fluxo e uma medida desse 
fluxo” (DESSONS; MESCHONNIC, 1998, p.24). Conforme indicado 
anteriormente, essa preocupação de distinguir ritmo e métrica é 
central para esses autores, pois, por meio da historicização destes 
conceitos, pretendem revogar a interpretação de Platão, que os 
confunde, recuperando assim as visões de Heráclito e Aristóteles, 
segundo as quais o ritmo não é o fixo, mas aquilo que se move de 
maneira contínua:

Benveniste, criticando a etimologia tradicional 
da noção linguística de ritmo, interpretada 

9  Com efeito, parece-me que a alternância entre o uso do eu e do nós nos 
ensaios glissantianos não é fortuita e mereceria um estudo mais completo, dando 
prosseguimento ao que Fratta (1999) esboçou em “Quelques réflexions rhétoriques 
et stylistiques sur les ‘Poétiques’ d’Édouard Glissant”
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como a ondulação das ondas do mar, trouxe 
à tona a antiga ligação de rhuthmos, forma 
daquilo que flui […] com a filosofia iônica de 
Heráclito, segundo a metáfora principal do 
rio, valor esquecido e recoberto pelo trabalho 
conceitual de Platão […]. O valor heraclitiano 
do ritmo, como organização do movente, se 
opunha ao skhêma, organização do que é fixo. 
Vale lembrar, essa arqueologia do ritmo é 
fundamental para repensar o ritmo, não como 
alternância-periodicidade-estrutura, mas 
como organização. (DESSONS; MESCHONNIC, 
1998, p.54)

Em que pese o potente interesse crítico dessa “arqueologia 
do ritmo” sugerida por Émile Benveniste e depois retomada 
e desenvolvida por Henri Meschonnic e seu discípulo Gérard 
Dessons, é preciso relacioná-la com a discussão específica, aqui 
levada a cabo, acerca do oral. Há uma possibilidade de leitura – 
por exemplo, em Cordingley (2014), segundo a qual esta noção é 
compreendida como uma espécie de paroxismo daquela, ou seja, 
o oral de fato funcionaria como um “primado do ritmo” (para 
retomar a expressão citada de Meschonnic), a tal ponto que se 
torna mesmo impossível distinguir ambas as noções. Entretanto, 
a partir da análise de “A praia negra” e “A praia ardente” – e, 
metonimicamente, do livro Poétique de la Relation –, talvez seja 
possível derivar uma diferenciação substantiva entre elas.

Tal interpretação se dá a ver, primeiro, no âmbito das imagens 
conflagradas por esse par de ensaios glissantianos. Enquanto 
registro minucioso do real, baseado em verdadeiros instantâneos 
de percepção, o olhar do ensaísta acaba por trazer à tona duas 
modalidades principais de imagens: aquelas ligadas aos fenômenos 
cíclicos da natureza; a exemplo da mudança das estações, da subida 
e descida das marés, da alternância dos estados da areia, etc. Mas 
também aquelas relacionadas a eventos pontuais e irrepetíveis; 
a insólita tentativa de diálogo criada em relação ao caminhante 
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solitário, os próprios pensamentos e reflexões que surgem e 
logo depois se dissipam, amiúde sem retornar, na consciência do 
observador. Longe de apontar para oposições estanques e dualistas 
como interior versus exterior, homem versus paisagem ou, no limite, 
Natureza versus Cultura, esse duplo movimento parece sublinhar a 
observação de que, em todos esses polos ou domínios, há aspectos 
repetíveis e irrepetíveis.

Retomando os termos de Meschonnic e Dessons, tais textos 
se comportam, pois, como se gerissem, ao mesmo tempo, 
componentes contínuos e descontínuos, pontuais e duradouros 
– e como se a própria gestão desse sistema de diferenças fosse, 
também ela, porosa e permeável. Ainda em termos imagéticos, 
tudo funciona como se, ao observar os processos que têm 
lugar na praia de Diamant na Martinica, o sujeito dos ensaios 
surpreendesse, de um só golpe de vista, o mar de Platão e o rio de 
Heráclito. Lembremos de passagem que a imagem da foz – isto é, 
do local em que se unem e mesclam o rio e o mar – não pode ser 
negligenciada no interior da obra de Glissant, constituindo, por 
exemplo, o palco dos acontecimentos mais decisivos do romance 
La Lézarde (1958)10.

O oral que se pode extrair da leitura de “A praia negra” 
e “A praia ardente” se traduziria, assim, como uma lógica de 
funcionamento textual baseada numa encenação, a um só tempo, 
contínua e descontínua (porque cadenciada pela passagem das 
diversas modalidades de tempo) da enunciação, o que informaria 
uma linguagem cujo processo de subjetivação se efetivaria na 
medida mesma do esforço de atualização dos enunciados de acordo 
com as irrupções do tempo presente. Daí, sem dúvida, a presença 
massiva dos pronomes pessoais e dos dêiticos. Ainda nesse sentido, 

10  No romance de estreia de Glissant, Thaël é um camponês recrutado por um 
grupo de jovens militantes para assassinar seu opressor, Garin, administrador 
público colonialista e corrupto. O primeiro persegue o segundo desde a nascente do 
rio Lézarde – que atravessa toda a Martinica – até sua foz, local em que, após lutar 
com Thaël e tentar se salvar subindo num barco, Garin acaba se afogando e morre.
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talvez esteja aí uma diferença substantiva entre o ritmo tal como 
concebido por Dessons e Meschonnic e o oral que se pode pensar 
a partir de Glissant, já que este seria ainda mais abrangente, 
englobando também a métrica, isto é, os fatores descontínuos. Tal 
hipótese, todavia, necessitaria ser melhor desenvolvida, visto que 
aqueles autores não ignoram a possibilidade de transbordamento e 
contaminação mútua de suas próprias categorias:

O ritmo passa, do descontínuo onde estava 
desde Platão, ao contínuo heracliteano, 
reconhecido por aquilo que nunca deixou de 
ser, na experiência banal, cotidiana, concreta, da 
linguagem: um contínuo de sentido que inclui, 
carrega e transborda o descontínuo do signo. 
(DESSONS; MESCHONNIC, 1998, p.56)

ALGUMAS NOTAS À GUISA DE CONCLUSÃO
Neste texto, que pretende ser uma espécie de súmula a 

posteriori de parte da minha dissertação de mestrado, busquei 
reprisar e desenvolver tópicos do que intitulei uma leitura do oral 
em Poétique de la Relation, de Édouard Glissant, especialmente nos 
ensaios “A praia negra” e “A praia ardente”. Note-se que a própria 
ideia de uma leitura do oral já evidencia um deslocamento em 
relação ao entendimento mais convencional desta noção, que a 
compreende como algo tão-somente da ordem do fônico, da língua 
falada, e que, portanto, não pode ser lido senão enquanto marca, 
vestígio, traço.

Em detrimento dessa concepção, atuante em muitos dos 
trabalhos teóricos e críticos dedicados às literaturas antilhanas 
de língua francesa, em geral, e à obra glissantiana, em particular, 
procurei um “alargamento de perspectiva” (ZUMTHOR, 2008, 
p.181) que permitisse erigir uma percepção do oral como 
entidade estruturante do processo de construção dos sentidos 
em certos textos escritos. É evidente, pois, que a análise por 
mim empreendida tem escopo reduzido, voltado para um corpus 
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particular, não podendo ser estendida, senão com rigorosa 
mediação, para outros corpora.

Não é impossível objetar que o referencial teórico utilizado na 
construção dessa interpretação, por ser de origem eminentemente 
europeia, desconhece a especificidade das literaturas francófonas 
do Caribe – a começar pelo fato incontornável da diglossia crioulo/
francês –, além de não estar necessariamente alinhada ao que 
se costuma chamar de perspectiva pós-colonial. De fato, há que 
reconhecer que os autores por mim trazidos à baila nessa seção do 
estudo não comportam um olhar específico para essa produção, por 
vezes passando ao largo de alguns de seus aspectos centrais.

Contudo, é precisamente essa bibliografia o que permitiu, 
no decorrer desta pesquisa, a passagem de uma visão quase 
microtextual do oral – cuja ênfase lexical e morfológica nos chamados 
“traços” ou “marcas de oralidade” acaba se convertendo, com 
frequência, numa busca pelos crioulismos presentes no texto – para 
uma concepção macrotextual, discursiva, mais aberta e relacional, 
próxima do corpo, da subjetividade, dos movimentos geradores de 
sentido. Eis o motivo, aliás, pelo qual prefiro o emprego do termo 
oral, que, por seu caráter adjetivo e inconcluso, encarna uma “visão 
diferente e diferida da oralidade” (ZULAR, 2018, p.93), mantendo 
certa abertura e maleabilidade que a forma substantiva da noção 
aparenta pretender cristalizar.

Essa proposição do oral me parece mais ajustada à constituição 
textual de “A praia negra” e “A praia ardente”, até porque estes 
ensaios quase não apresentam influências palpáveis (isto é, 
discerníveis e analisáveis) do crioulo11. Mais do que isso, em 
decorrência da incompletude que essa concepção do termo abriga 
quase naturalmente, parece-me, pois, mais afim a outras noções 
glissantianas, a exemplo da crioulização, já aludida aqui, bem como 
da opacidade e da Relação – duas imagens e ideias que atravessam 
11  Remeto, mais uma vez, às páginas de minha dissertação (AMARAL, 2019, p.69, 
109) em que destaco e analiso a presença dos crioulismos em “A praia negra” e “A 
praia ardente”, reduzida ao termo “zouk”.
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a totalidade do volume em pauta, manifestando-se, por exemplo, 
em “Pela opacidade” [“Pour l’opacité”] (GLISSANT, 1990, p.203-
210) e “Círculo aberto, Relação vivida” [“Cercle ouvert, Relation 
vécue”] (GLISSANT, 1990, p.221-220).

Por fim, e ainda no sentido dessas últimas sugestões, essa 
concepção do oral me parece mais apropriada ao pensamento 
glissantiano, manifestamente relacional, do que a própria 
conceituação que o autor costuma realizar, em sua obra ensaística, 
a propósito da oralidade, frequentemente reduzida a um certo 
repertório fixo de procedimentos retórico-poéticos. Talvez haja aí 
certo exagero interpretativo de minha parte, mas, como escreve 
Glissant, “aquele que pensa a relação pensa através dela, tal como 
aquele que se julga ao abrigo dela” (2011, p.175).
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À MArGeM dA LetrA OU A LetrA dÁ MArGeM?
Ingrid rohem de souza santos (FcLN)

Como Inconsciente, Psicanálise e Literatura se relacionam?

Com Lacan, entendemos que o inconsciente é estruturado 
como linguagem. Assim sendo, a experiência analítica, dentro da 
perspectiva lacaniana, por ser um fazer com o inconsciente, opera 
com a linguagem.

Importando termos de teorias da linguagem, Lacan propõe 
uma relação de sobreposição do significante ao significado, 
indicando sua capacidade de deslizamento e consequentes efeitos 
na vida psíquica do sujeito, do ponto de vista clínico. De acordo 
com essa proposição, o significante só o é numa cadeia, ou seja, 
na articulação com outros significantes, e é essa articulação que 
determina os efeitos de significado e significação (LACAN, 2005). O 
significante é para cada sujeito e envolve cargas afetivas.

O significante, enquanto imagem acústica da palavra, encontra 
na letra seu equivalente no real. A letra não é posta por Lacan como 
primária aos efeitos de significante, mas serve de instrumento 
para eles, ela é um instrumento apropriado à inscrição do discurso 
(LACAN, 2009). É a letra que dá corpo ao que se produz em torno do 
furo do saber, ela é então, e portanto, litoral.

Reconhecer o saber como furado significa dizer que ele nunca 
é total, é não-todo, e é essa característica que nos permite seguir 
produzindo, que permite à ciência seguir avançando, pois há sempre 
algo a saber. É diante dessa falta a saber que a letra comparece, 
instrumentalizando aquilo que se produz no entorno, aquilo que 
se pode dizer, já que, se algo falta, há algo, também, do indizível. 
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Lembro Giorgio Agamben “O indizível é, por assim dizer, a coisa da 
linguagem, o que a linguagem não faz senão dizer” (2018, p.6).

No dizer, o sujeito se depara com o vazio de significação e 
com a impossibilidade de dizer tudo, encontra-se, então, com o 
indizível, que é uma falta na cadeia significante e é o que a faz 
seguir metonimicamente.

É por essa via, pela via do fazer com o vazio, de dar tratamento 
ao furo, que a Psicanálise se relaciona com a Literatura:

É por aí que esclareço a Psicanálise... por 
demonstrar onde ela faz furo. [...] É por esse 
método que a psicanálise poderia justificar 
melhor sua intrusão na crítica literária. [...] Não 
é a letra propriamente o litoral? A borda do furo 
no saber que a psicanálise designa, justamente 
ao abordá-lo, não é isso que a letra desenha? 
(LACAN, 2009, p.108-109)

Há sempre a transmissão de um traço do sujeito em sua escrita, 
bem como em sua fala, já que, nas duas formas, trata-se de um 
dizer. Assim sendo, podemos dizer que a análise é uma escrita do 
sujeito em torno do vazio de sentido da vida, em torno da falta. É 
um fazer com a falta, tal qual, podemos pensar a Literatura.

Para Lacan, “a linguagem é habitada por quem fala” (2019, 
p.111), e a escrita de cada um revela sua forma de habitar. Há 
algo do inconsciente que comparece no dizer, independente do 
que se diga, algo da maneira do sujeito de habitar a linguagem. A 
Literatura, enquanto uso estético da linguagem escrita, permite 
trazer significados para esse entorno do indizível, em forma de 
arte. Em Clarice Lispector lemos “Escrevo como escrevo sem saber 
como e por quê – é por fatalidade de voz. O meu timbre sou eu” 
(1978, p.14).

O que Clarice chamou de “fatalidade de voz”, talvez 
pudéssemos chamar inconsciente. “[M]eu timbre sou eu” naquilo 
que de mais particular e singular, transmito, naquilo que está para 
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além do meu querer; “[...] sou eu”, não como eu egóico, não um 
eu da consciência, referente ao sujeito pensante como o do cogito 
cartesiano, mas ao sujeito da psicanálise, que é o ser da palavra, um 
sujeito dividido pela linguagem e inconsciente.

Há algo do sujeito que se transmite quando este imposta sua 
voz, algo de que ele pode não se dar conta, e que diz de sua posição. 
Impostar é imprimir estilo. Estilo este que aparece também na 
escrita. Trata-se de impostar o dizer. “Tenho medo de escrever. 
É tão perigoso. Quem tentou, sabe. Perigo de mexer no que está 
oculto...” (LISPECTOR, 1978, p.13).

O trecho de Clarice noticia a proximidade entre escrita e análise 
no que tange ao que advém do sujeito a partir desse Outro que é 
o inconsciente. Há algo do sujeito que ele estranha quando surge, 
bem como em sonhos, em atos falhos sob a condição de associação 
livre, uma porção desconhecida sua, que está aí, é produção dele 
próprio, mas que o surpreende.

A escrita, como algo que sai do sujeito, podemos aproximar, no 
que tange ao caráter sublimatório da literatura, ao objeto da pulsão 
anal posto por Freud. A sublimação é o deslocamento pulsional, 
principalmente anal. A pulsão da escrita é anal.

Retomemos um pouco da teoria freudiana sobre as pulsões, 
abordada por Colette Soler, sobre ser o dejeto, que é o objeto 
destacável do corpo, algo que sai do sujeito, produzido a partir de 
seu corpo, é o objeto mais original, o objeto da pulsão anal (SOLER, 
2018). É o primeiro objeto com função identitária, que representa o 
sujeito e diz algo sobre seu estilo, uma vez que se torna referência 
de todos os objetos de troca.

Em francês, há um equívoco entre os vocábulos letra e dejeto. 
O objeto dejeto carrega o traço identitário, bem como também a 
escrita o carrega ao denunciar algo do dizer do sujeito.

Ainda com Soler, vemos que Psicanálise e Literatura mobilizam 
gozo, seu instrumento é o mesmo, a letra, mas com finalidades 
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diferentes: a metonímia do autor/escritor traz o gozo que passou pela 
linguagem; por outro lado, a psicanálise evidencia para o analisante o 
gozo que já estava ali, não metonimiza o gozo (SOLER, 2018).

Não se trata da história propriamente, mas do dizer. E foi isso 
que interessou a Lacan na obra de James Joyce, não propriamente 
o texto, mas como este fora articulado e como Joyce pode se 
articular a partir de sua obra. Lacan considera Joyce um caso raro 
pelo uso que fez da escrita, segundo Colette Soler, servindo-se da 
materialidade da palavra para criar laço social através de sua obra 
(SOLER, 2018).

Também o amor tenta servir-se da materialidade da palavra, 
mas ao mesmo tempo, denuncia piamente sua insuficiência. A 
palavra não garante o amor, por isso é preciso dizer, dizer e dizer 
outras tantas vezes a quem se ama. A declaração de amor é palavra 
posta à prova, ela nunca basta. Mas o amor, este também não se 
faz sem palavras.

O inconsciente comparece através das brechas e das 
entrelinhas, ele está em jogo tanto na Psicanálise quanto na 
Literatura; está em jogo nas experiências de linguagem.

A letra instrumentaliza, contornando o impossível de dizer, o 
indizível. A letra dá margem e permite fazer semblante.
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reLAçÕes AcAdÊMIcAs eNtre FrANçA-BrAsIL
Isabel carneiro (UerJ)

Ao pensar no texto sobre as relações acadêmicas entre 
França e Brasil, me inspirei na ideia de uma escrita em que o 
conceito de colagem se tornaria um sistema em que fragmentos 
aparentemente desconexos se justapõem, dando a percepção de 
um todo. Fragmentos que façam sentido temporariamente, como 
no estratagema da colagem, coisas distintas que se relacionam 
momentaneamente e depois retornam a seus lugares de origem, 
pois não abortam seus diferenças e lugares específicos.

Em 2013, na linha de pesquisa em linguagens artísticas 
da escola de belas artes da UFRJ havia o entendimento que a 
pesquisa em artes acontecia dentro de um campo discursivo e 
que a universidade seria um lugar privilegiado para a emergência 
do artista-pesquisador. Ao pensar na estrutura do texto artístico 
– que procura acompanhar o processo do trabalho e, ao mesmo 
tempo constituir-se como parte da obra – elaborei um esquema 
que permitia o fluxo entre a obra plástica e a obra escrita. 

Surgiu assim um sistema de fragmentos que tentava abarcar 
o todo em partes, pois cada fragmento correspondia a um ponto 
relevante do meu trabalho artístico e ao conceito de colagem. Pois, 
tão importante quanto a escrita da tese era sua realização plástica. 
A escrita da tese junto ao trabalho plástico é o que retroalimentava 
a via de mão dupla teórico-prática. Muito embora se saiba que a 
diferenciação entre teoria e prática não existe, pois para a realização 
de objetos plásticos, como o caso das partituras, se exigia o mesmo 
atributo de uma escrita dissertativa, toda ação é necessariamente 
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pensamento. Assim, para a produção poética, em que não se 
separa a ação do pensamento, a tese deveria ser também a própria 
produção plástica.

Em 2014, com o auxílio da bolsa Capes de doutorado sanduíche, 
participei como ouvinte do curso de pós-graduação em artes 
plásticas da Paris 1-Sorbonne sob orientação de Jacinto Lageira. 
A bolsa teria validade de um ano. Percebi como se estruturava o 
curso de pós graduação em artes na Paris 1.

O entendimento de um distanciamento crítico, de uma 
produção teórica marcada por exigência de uma tese escrita 
com aproximadamente quatrocentas páginas ainda rege de certa 
maneira o pensamento da pós-graduação em artes da Paris 1. 
Para compreender que a universidade proporcionaria um lugar 
especial em que o artista-pesquisador poderia realizar sua tese 
e que seria fundamental que a escrita fosse seu próprio trabalho 
artístico, foi um dos desafios das relações acadêmicas entre França 
e Brasil naquele momento. Era muito estranho para meu orientador 
entender que eu poderia falar do meu próprio trabalho artístico e 
que isso seria o foco central da minha tese.

Nas relações entre Brasil/França o que buscamos, a meu 
ver, é a potência das instituições. O Ircam, Institut de Recherche 
et Coordination Acoustique/Musique, por exemplo, contém o 
único acervo da obra de Catherine Arnaud – o piano cromático, 
fundamental na minha tese, pois se tratava de um piano que 
produzia traduções entre a dimensão visual e sonora. Outro 
exemplo é a biblioteca Kandinsky do Georges Pompidou – onde tive 
acesso direto às partituras de John Cage como “Mesostic a Marcel 
Duchamp”, possibilitando a experiência com aquela produção e 
entendimento da obra de Cage.

Nas aulas da professora Olga Petiot, sobre “relações entre 
ciência e tecnologia”, me foi questionado qual seria a função de 
determinada obra artística. Para que ela serviria? Ora, sempre foi 
sabido que a obra de arte não teria funcionalidade, funcionalidade 
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esta entendida como uma utilidade prática. Ela seria apenas o 
espelho, algo que comunicaria o que é próprio do humano. Mas ao 
conceber uma utilidade para meus trabalhos foi a primeira vez que 
me vi respondendo a essa pergunta.

O projeto utópico foi desenvolvido em três movimentos, os 
quais veremos a seguir.

PRIMEIRO MOVIMENTO
As partituras de temporalidades inconciliáveis existem na 

forma de fragmentos que participam da estrutura da colagem 
(mantêm objetos dissonantes colados temporariamente) e são 
nas formas de desenhos e pinturas e também de fragmentos de 
partituras musicais. O grande projeto utópico é conseguir executar 
essas partituras, colagens sonora e visual que se correspondem 
momentaneamente. Múltiplas colagens de cores, formas 
produzindo diversas tonalidades, uma sobreposição de sons. Qual 
a sonoridade dessa obra visual-auditiva? A colagem é plástica e 
também sonora. A ideia é fazer grandes partituras que fechariam 
o trânsito, como a escultura “Tilted Arc”1 de Richard Serra. Essas 
partituras teriam grandes dimensões, de vinte metros por exemplo. 
A execução das partituras por um grande corpo de músicos, uma 
orquestra visual e sonora, uma performance de colar as partituras 
com os fragmentos de pintura nesta grande tela e ir executando 
musicalmente ao mesmo tempo.

Mas essa colagem, que é uma grande pintura all-over, 
apresenta também uma gestualidade, um corpo. Como seria 
a sonoridade do embate desse corpo físico do pintor com as 
sonoridades das colagens plásticas? Poderíamos captar o som 
do performer na hora da performance, e como ela se daria 
visualmente? Como a performance Variations V de John Cage em 

1  Em 1981, Richard Serra concebeu a Tilted Arc para criar um grande atrito na 
circulação normal dos pedestres na Federal Plaza de Nova York, a escultura foi 
removida da praça no dia 15 de março de 1989 após uma ação judicial pelo órgão 
Federal General Services Administration, o próprio órgão que financiou a obra.
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que a captação do som do corpo dos bailarinos se transformava 
numa partitura instantaneamente.

A performance aconteceria numa praça (Hotel de Ville) e 
exigiria instrumentos tradicionais, mas também instrumentos 
rudimentares e máquinas como as de Xenakis e Stockhausen. As 
colagens de fragmentos de partituras musicais se justaporiam 
aos fragmentos de pinturas e ambos seriam executados por essa 
possível orquestra, de instrumentos tradicionais, ou máquinas. As 
escolhas das partituras seriam aleatórias e dentro do campo de 
possibilidades inerentes ao jogo, como as composições de Boulez.

Cada fragmento de partitura também poderia se corresponder 
a um fragmento de pintura e seria executado na medida em que 
fossem colados na superfície dessa grande tela. Cada pintura 
também corresponderia a uma nota ou a um instrumento musical 
(conforme as definições de Kandinsky entre cores e instrumentos e 
de Louis-Bertrand Castel entre nota e cor).

Justificativa
A criação de uma obra de arte total (wagneriana) é um 

projeto utópico das partituras de temporalidades inconciliáveis 
ao tentar reunir a dimensão visual-verbal-sonora. O meu desejo 
é de totalizar (apreender a totalidade das sonoridades históricas 
de uma obra, como a 0´00´´ de Cage ou como o projeto Merzbaum 
de Schwitters). A colagem como vontade de capturar todas as 
sonoridades de um objeto.

As partituras de temporalidades inconciliáveis #1 e #2 são 
pequenos exemplos dessa necessidade de fixar um instante inteiro 
através de fragmentos de tudo, papéis, lixas, embalagens de chá, 
tintas e partituras disponíveis no meu ateliê.
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Figura 1 e Figura 2
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A colagem como fragmentação sonora, superposição de sons 
e vozes. A topologia da praça (Hotel de Ville) também poderia ser 
transposta sonoramente, como a obra Mebs/Caraxia de Cildo Meireles.

A materialidade das partituras de temporalidades inconciliáveis: 
papéis diversos, tinta acrílica, partituras fragmentadas, os mesmos 
materiais de uma colagem cubista. A execução dessas partituras pode 
exigir outros tipos de instrumentos como um intonarumori (ruídos de 
máquina) de Russolo ou como um piano preparado de Cage.

A relação entre nota e cor é baseada na escala de Louis-Bertrand 
Castel e Kandinsky. Além da relação nota-cor existe a relação cor-
timbre. A orquestra dividida em tons de cores. A execução da 
partitura segue as cores das pautas, assim como dos instrumentos.

Existiria uma escolha aleatória de materiais empregados nessa 
grande tela de 20x10m. Esses materiais (papéis, tintas, partituras 
musicais) já estariam dentro de um campo fechado de possibilidades, 
mas a ordem em que seriam utilizados é uma ordem aleatória.

As execuções dessas grandes partituras na forma de 
performance poderiam acontecer de duas maneiras diferentes: a 
primeira começaria pela partitura musical que seria transformada 
em som (podendo ser música ou não), e depois seria traduzida 
numa pintura (forma abstrata, geométrica, figurativa).

A segunda maneira começaria ao contrário, uma pintura seria 
transformada numa música ou som que geraria uma partitura. 
Cada execução de um instrumento gera uma forma e cada nota 
que cria uma cor. Poderíamos escolher começar a tradução da 
pintura para a partitura, ou ao inverso, da partitura para a pintura, 
cada partitura traria a linha melódica de um instrumento que 
equivaleria a uma forma e cada nota a uma cor.

Partituras a serem executadas aleatoriamente: “Eiss muss ein” 
de Beethoven, “Ichonologia” de Anestis Logothetis, “Naked City” 
de Guy Debbord, “Di-stances” de Paulo Garcez, “Gymnopedie” 
de Satie, “Mikrocosmos” de Bártok, “Escola da Velocidade” de 
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H. Berens, “Carmina Burana” de Carl Orff. “Ursonate” de Kurt 
Schwitters, “Composition #7” de La Monte Young, “Informel 2” de 
Aldo Clement, “Composition 8” de Kandinsky, “La mer” de Debussy, 
“Aria” de John Cage.

SEGUNDO MOVIMENTO
O projeto utópico também visava a criação de um programa de 

computador e um aplicativo de celular que transformaria imagem e 
som e vice-versa.

Objetos e imagens se transmutam em som em que cada imagem 
e cada objeto tem uma sonoridade, cada cor e forma se transformam 
num som pelas suas vibrações de ondas visuais. E os sons virariam 
imagens, ritmos visuais muito acelerados se transformam em melodia 
e as ondas sonoras muito aceleradas virariam cor.

A sonoridade de cada objeto criaria um grande arquivo de sons. 
Cada imagem teria um som correspondente que poderia servir como 
base comum para esse programa. Arquivos sonoros e visuais que se 
corresponderiam. Esse programa de computador também poderia 
transformar pintura em música a partir das relações de formas e 
cores, transformaria, por exemplo, a “Montanha St. Victoire” e as 
pinturas de Rothko em música.

Justificativa
As partituras têm a pretensão de tocar o mundo e enxergar 

o mundo como música. Cada objeto como uma sinfonia. Se cada 
objeto tivesse uma música, nossa cognição passaria a ser sonora 
e não visual (virada sônica proposto por Brandon La Belle). Como 
executar sonoramente esses objetos? A sonoridade se tornaria 
mais importante que a visualidade. O projeto utópico também tem 
a ciência como ficção, como as relações entre as cores e os sons 
de Newton, Kandinsky ou do padre jesuíta Louis-Bertrand Castel. 
No meu trabalho a sinestesia é uma ciência ficcional como uma 
tentativa de aproximar os sentidos.
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TERCEIRO MOVIMENTO
Um outro desdobramento do grande projeto utópico é 

criar uma partitura sonora a partir da obra “Cidade Nua” de Guy 
Debbord. A partitura de Debbord é um mapa psicogeográfico da 
cidade de Paris que indica as derivas percorridas por Guy Debbord 
em 1957. A ideia é reconstituir essas mesmas derivas por Paris 
criando novas paisagens sonoras. Os registros desses compassos-
territórios seriam mapeados na forma de sons. O registro que 
captaria desses lugares criariam uma nova paisagem a partir de 
cartões postais sonoros que conteriam a descrição dos sons desses 
mesmos lugares se transformando em partituras. Estabeleceria 
noventa dias consecutivos para a realização dessa obra, cada dia 
percorreria um território compasso e faria uma nova cidade nua a 
partir das minhas derivas.
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Figura 3 e Figura 42

Quem poderia financiar essa obra?

Para a realização das partituras de temporalidades 
inconciliáveis um órgão como o IRCAM poderia financiar 
tecnicamente a construção de máquinas como a itonarumori, as 
máquinas de Xenakis e Félix Rozen. E a prefeitura de Paris poderia 
ceder sua orquestra sinfônica para a realização dos programas e 
aplicativos para computador os engenheiros que trabalham com 
software livre Linux.

Para concluir, durante o curso fomos encorajados a construir 
um projeto utópico. O desenvolvimento do projeto utópico era a 
realização das partituras de temporalidades inconciliáveis numa 
performance com grande orquestra levando a topologia do 
lugar “Hotel de Ville” como mais uma forma de interferência na 
performance musical e plástica. A realização do projeto utópico 
era pensar uma grande obra, um projeto que não se deixava 
reduzir aos meios técnicos possíveis. A minha escolha foi fazer 
grandes performances de colagem de partituras e execução dessas 
partituras por um corpo de músicos e por máquinas sonoras como a 
de Xenakis e Russolo. A orquestra executaria as partituras coladas e 

2  Debord, Guy. Naked City, 1957.
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ao mesmo tempo as pinturas sobrepostas. A relação entre cor-nota 
baseado na gramática de Louis Bertrand Castel e a relação cor e 
instrumento de Kandinsky.

Apresentei algumas concepções distintas de pós-graduação em 
artes das universidades brasileiras e francesas, mas não tenho a 
intenção de dizer o que seria melhor ou pior, mas apenas evidenciar 
seus lugares e relações de aproximação e distanciamento entre as 
universidades.

REFERÊNCIAS
CAGE, John (2003). Silence: Conferénces et écrits. Editions Héros-Limite 
Genève.

DEBORD, Guy ([1957] 1995). “Introduction à une critique de la géographie 
urbaine”. In: KNABB, Ken (Ed. e Trad.). Situationist International Anthology. 
Berkeley, CA: Bureau of Public Secrets. p.5-8.

RUSSOLO, Luigi (1913). The art of Noise. Futurist Manifesto.



225

A dIALÉtIcA dO reAL NO “FANtÁstIcO”: MOrte 
e sOBreNAtUrAL eM tHÉOPHILe GAUtIer

Isabella daemon de Oliveira Antunes (UerJ)

INTRODUÇÃO
Théophile Gautier, nascido em Tarbes em 1811, estava entre os 

mais importantes escritores fantásticos do século XIX, contribuindo 
muito para o ressurgimento da literatura francesa na primeira 
metade do século. Grande admirador de Victor Hugo, fez parte do 
cenáculo ao lado de Musset, Dumas, George Sand, Balzac, entre 
outros artistas que exerciam um papel extraordinário no mundo 
literário. Ao longo de sua carreira, Gautier escreveu diversos 
poemas, contos e novelas buscando fundamentalmente a perfeição. 
Em 4 de maio de 1831, o Gabinete de Leitura publica La Cafetière, 
seu primeiro conto fantástico, ponto de partida de sua trajetória no 
mundo do insólito ficcional.

Dentre os contos de Théophile Gautier, “La cafétière” (1831), 
“La morte amoureuse” (1836), “Jettatura” (1857) e “Spirite” (1866) 
estão entre suas indispensáveis narrativas que abordam o fenômeno 
fantástico e estabelecem em sua construção uma relação com a 
morte e o sobrenatural. A compreensão da morte assume diferentes 
perspectivas nas obras em estudo, principalmente a partir da realização 
amorosa do personagem central e sua conexão com o fenômeno 
incomum. Os contos incorporam o conflito amoroso mediado pelo 
sobrenatural, inspirado em temáticas próprias do imaginário popular e 
do universo religioso relacionados ao gótico e ao fantástico.

“O fantástico se fundamenta essencialmente numa hesitação 
do leitor – um leitor que se identifica com a personagem principal 
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– quanto à natureza de um acontecimento estranho” (TODOROV, 
2017). A compreensão do conceito de fantástico nos conduz para 
a noção de que se trata de um elemento da narrativa que desafia 
a compreensão e a aceitação do leitor. Nesse sentido, o conto 
se constrói a partir de elementos que fazem referência ao que 
se entende por real e incorpora a este cenário a ocorrência do 
estranho, do desconhecido, conduzindo o leitor a se identificar com 
o mundo que está sendo descrito e, assim, desconfiar da veracidade 
do acontecimento extraordinário.

Dentre os quatro contos de Théophile Gautier, “La cafétière”, 
“La morte amoureuse” e “Jettatura” se enquadram no que se refere 
ao fantástico stricto sensu, segundo Tzvetan Todorov (2017), quer 
dizer, o episódio sobrenatural acontece sem que a personagem 
tenha discernimento de sua veracidade, o que provoca nela a 
dúvida. Outrossim, a urdidura da relação da personagem central 
com a morte e com o fenômeno fantástico se estabelece com 
fundamento no entendimento popular da divisão dos mundos 
dos vivos e dos mortos. Dessa maneira, existe a crença no mundo 
dos mortos e uma eventual possibilidade de contato com ele 
mediada por elementos até então considerados sobrenaturais. Em 
“Spirite” (1866), acreditamos que ocorra uma interrupção do que 
se concebe como literatura fantástica, consequente ao processo de 
cientificização do terreno do espírito. Desse modo, a manifestação 
do sobrenatural assume um lugar diferente em comparação com 
os outros três contos. Há uma compreensão de que a morte não 
é o fim, mas a condição de superação e de realização da vida, 
admitindo, então, um mundo onde é possível a perpetuação da 
existência espiritual.

No interior da tradição filosófica da dialética, que teve 
em Hegel um de seus principais formuladores modernos, 
compreendem-se três momentos da unidade contraditória dos 
opostos: a tese, componente propositivo; a antítese, elemento 
de negação; e a síntese, resultante de negação da negação 
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que não se identifica nem com o primeiro nem com o segundo 
momentos. Em nosso caso, o desejo de constituição da relação 
amorosa representa um elemento de afirmação desempenhado 
pelo personagem masculino, narrador em dois dos quatro contos, 
aquele que anseia realizar o amor. Num primeiro momento, a 
morte surge como elemento de negação daquilo que orienta os 
desejos do personagem central e impossibilita sua realização. Por 
último, a morte, que inicialmente funciona como mediadora do 
fenômeno sobrenatural, impedindo que o personagem masculino 
alcance sua amada, deixa de ser uma maneira de evitar o vínculo 
amoroso e reformula a ideia de conexão entre o mundo terreno e 
o mundo espiritual tornando-a palpável e possível.

ANTÍTESE: A MORTE COMO NEGAÇÃO
Em “La Cafétière”, o narrador, personagem central masculino, 

conta sua estada na Normandia com alguns amigos. Théodore 
relata sua experiência ao observar uma tapeçaria e figuras pintadas 
representando os ancestrais de seu anfitrião que, repentinamente, 
tomam lugar no salão para tomar um café na cafeteira que se move 
completamente sozinha. A cena fantástica começa e alguns músicos 
incentivam que os personagens fantasmagóricos comecem a dançar 
em ritmo acelerado e caótico.

Em alguns instantes, os olhares de Théodore tomam uma 
direção desconhecida e sedutora. Era Ângela, a mulher de cabelos 
“de um louro-acinzentado, longos cílios e pupilas azuis tão claras 
e tão transparentes que através delas eu via sua alma” (GAUTIER, 
1831) que não dançava. Ao notar a presença de Ângela, Théodore 
se vê completamente enfeitiçado pela beleza e perfeição da mulher. 
Ele se dirige até ela e, de joelhos, hesita chamá-la para dançar.

Finalmente, os dois estão dançando. O narrador começa 
a expressar como aquele encontro despertou dentro dele 
sentimentos de alegria e paixão nunca experimentados. Aquela 
presença sobrenatural é percebida com leve estranhamento 
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no momento em que Théodore sente Ângela mais fria como 
uma pedra de mármore e se percebe em outro mundo diante 
de uma “misteriosa e fantástica criatura” (GAUTIER, 1831). 
E assim, “Sem fazer a menor objeção, Ângela sentou-se, 
envolvendo-me com os braços como se fossem uma echarpe 
branca, escondendo a cabeça no meu peito para se aquecer 
um pouco, pois se tornara fria como mármore” (1831, p.39).

A mulher-fantasma que despertou o olhar de Théodore 
traz na vida dele uma sensação de realizar um encontro entre 
dois mundos. A morte, então, se apresenta primeiro como 
subterfúgio para a realização amorosa, para em seguida 
decretar seu fim. O personagem realiza seu desejo, seu amor, 
mesmo que por um espaço/período muito curto de tempo, mas, 
ao tocar sua amada e perceber a fragilidade de sua efêmera 
existência, tudo se encerra debaixo de seus próprios olhos.

O mundo real não existia mais para mim e todos 
os laços que me unem a ele tinham se rompido; 
minha alma, liberta de sua prisão de lama, 
nadava no vago e no infinito; eu compreendia 
o que nenhum homem pode compreender, os 
pensamentos de Ângela se revelando a mim sem 
que ela precisasse falar, pois sua alma brilhava 
em seu corpo como uma lâmpada de alabastro e 
os raios que saíam de seu peito transpassavam o 
meu de lado a lado.

A cotovia cantou, uma claridade pálida cintilou 
nas cortinas. Assim que Ângela a percebeu, 
levantou-se precipitadamente, deu-me adeus 
com um gesto e, após alguns passos, soltou 
um grito e caiu no chão. Tomado de assombro, 
acorri para levantá-la… Meu sangue congela só 
de pensar: tudo o que encontrei foi a cafeteira 
quebrada em mil pedaços. (GAUTIER, 1831, p.43)

O fim da relação amorosa entre o personagem central e a 
protagonista do fenômeno sobrenatural acontece de forma abrupta 
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e provoca um sentimento de hesitação, tanto no personagem 
central quanto no leitor da obra.

De fato, o que ainda há pouco me parecera uma 
cafeteira era com toda a certeza o perfil doce e 
melancólico de Ângela.

— Por todos os santos do paraíso! Ela está 
morta ou viva? — exclamei num tom de voz 
trêmulo, como se a minha vida dependesse de 
sua resposta.

— Ela morreu há dois anos, de pneumonia, 
depois de um baile.

[...]

Acabava de compreender que não mais haveria 
para mim felicidade sobre a terra! (GAUTIER, 
1981, p.43)

Há um mistério que paira sobre o caráter real do que aconteceu, 
mesmo depois de descobrir a morte da mulher amada. Esse mistério 
da vida após a morte faz parte do imaginário popular, mas ainda não 
é encarado como uma ciência, como será a partir do espiritismo de 
Kardec. Assim, apesar de existir uma desconfiança, a ideia de que 
pessoas do plano terreno estabelecem um contato com o plano 
espiritual, até então, não era muito bem difundida. Essa hesitação do 
personagem deixa a história aberta para interpretações, mas sempre 
numa atmosfera fantástica.

Algo parecido acontece no conto “La morte Amoureuse”, 
publicado na La Chronique de Paris em 1836. O padre-arrador, 
Romuald, relata a um amigo o tempo em que foi seduzido por uma 
mulher no dia de sua ordenação e, cegamente apaixonado por ela, 
quase perdeu sua alma numa vida dupla que mantinha entre o 
profano – com a vampira, Clarimonde – e o sagrado – na igreja.

Oh! Como ela era bela! Os maiores pintores, 
quando, buscando no céu a beleza ideal, eles 
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representaram sobre a terra o divino retrato da 
Madonna, nem sequer se aproximaram dessa 
realidade fabulosa. Nem os versos do poeta nem 
a paleta do pintor não podem expressar uma 
ideia. Ela era bastante grande, com um tamanho 
e um porte de uma deusa; seus cabelos, de um 
loiro doce, se separavam no alto de sua cabeça 
e fluíam sobre suas têmporas como dois rios 
de ouro; parecia uma rainha com sua tiara; sua 
testa, de uma brancura azulada e transparente, 
se estendia ampla e serena sobre os arcos de 
dois cílios quase marrons, singularidade que era 
somada ainda ao efeito de olhos verde-mar de 
uma vivacidade e de um brilho insustentável. 
(GAUTIER, 1981, p.78)

Sem saber que se tratava de uma vampira, o jovem sacerdote 
passa a encontrá-la todas as noites, mais especificamente em seus 
sonhos, confundindo-se sobre o que é realidade e o que é ilusão. É 
lançada, então, uma duplicidade na trama do conto; o personagem 
vive uma história dupla entre a vigília e o sono, acabando por 
confundir a própria ideia de realidade. Durante o dia, Romuald é 
um jovem apaixonado pela batina, entregue ao compromisso com 
o sagrado, não tendo quase nenhuma relação com o sexo oposto; 
porém, à noite, em seus sonhos, ele vive uma vida mundana marcada 
pela presença de Clarimonde: conhece os encantos das mulheres e 
anda por bares e festas que nunca imaginaria frequentar.

Uma gota, apenas uma pequena gota vermelha, 
um rubi na ponta da minha agulha!... Se você 
ainda me ama, não posso morrer... Ah! Pobre 
amor! O seu sangue, o seu belo sangue, tão 
vermelho, vou bebê-lo. Dorme, meu único bem; 
dorme, meu deus, meu menino; não lhe farei 
mal, só tirarei da sua vida o que preciso para que 
a minha não se apague. (GAUTIER, 1981, p.80)

Durante três anos, Romuald vive na angústia de não saber o 
que de fato é a realidade em sua vida e sem saber que sua amada 
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lhe suga o sangue e deixa marca toda noite para manter sua 
existência. A morte, mais uma vez, representa o início e o fim da 
relação amorosa entre o personagem masculino, aquele que está 
no mundo real e vive a experiência fantástica, e a figura da mulher-
fantasma-vampira que faz a conexão desse personagem com o 
mundo sobrenatural a partir de um cenário fantástico.

Finalmente, a picareta de Sérapion encontrou o 
caixão e a madeira estalou com um ruído surdo e 
sonoro, com esse ruído terrível que emite o nada 
quando tocamos nele; ele levantou a tampa e vi 
Clarimonde pálida como um mármore, com as 
mãos juntas; o seu sudário branco não tinha uma 
única ruga da cabeça aos pés. Uma pequena gota 
vermelha brilhava como uma rosa no canto da sua 
boca descolorida. (GAUTIER, 1981, p.83)

Gautier, em embate permanente com as ideias que permeiam 
sua época, bem como imerso no fluxo de outras narrativas literárias, 
expressa, paulatinamente, um entendimento mais apurado do 
espírito em seu percurso estético. Isso traz consequências sobre 
o efeito fantástico produzido em seus contos, tornando-os mais 
complexos. Podemos perceber essa mudança com bastante 
clareza em sua novela intitulada “Jettatura” (1856), publicada no 
jornal Moniteur Universel. A narrativa conta a história de Paul 
d’Apresmont, um jovem francês que, ao visitar sua noiva, Alicia, em 
Nápoles, acaba por convencer-se, após vários incidentes, de que ele 
na verdade é um jettatore, ou seja, um portador do mau-olhado. A 
passagem em que Gautier descreve esse momento é descrita de 
maneira impressionante e sublime.

Seus olhos sobretudo estavam extraordinários; 
os cílios negros que os contornavam 
contrastavam com a cor cinza pálida dos 
olhos e o tom de cabelo castanho queimado. 
A espessura reduzida dos ossos nasais os fazia 
parecerem mais próximos que as medidas dos 
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princípios de desenho poderiam permitir, e, 
quanto à sua expressão, ela estava realmente 
indefinível. Quando eles pousaram sobre 
o nada, uma vaga melancolia, uma ternura 
lânguida se pintou em um brilho úmido; se eles 
se fixassem em alguma pessoa ou objeto, as 
sobrancelhas se aproximavam, se apertavam e 
modelavam uma ruga perpendicular na pele da 
testa: os olhos, de cinzas, tornavam-se verdes, 
se tingiam de pontos pretos, se listravam de 
fibrilas amarelas; o olhar brilhava agudo, quase 
ferindo. (GAUTIER, 1981, p.331)

Ao contrário do que aconteceu nos dois primeiros contos, em 
“Jettatura” temos uma personagem real que começa a morrer a 
partir dos efeitos de mau-olhado de seu noivo. Assim sendo, a morte 
deixa de ser o elemento que media a realização amorosa e depois 
a nega dando lugar a um fenômeno em que a o mau precede a 
morte e coloca fim no desejo. Alicia, assim, começa a ser obcediada 
pelo personagem masculino de maneira que começa a perder suas 
características vitais, dando lugar a uma configuração semelhante 
a um espírito.

A beleza tão perfeita de Alicia se espiritualizava 
pelo sofrimento: a mulher tinha quase 
desaparecido para dar lugar ao anjo: sua carne 
estava transparente, etérea, luminosa; se 
percebia sua alma através dela como um brilho 
dentro de uma lâmpada de alabastro. Seus olhos 
tinham o infinito do céu e a cintilação da estrela; 
mal a vida colocava sua assinatura vermelha na 
carne de seus lábios. (GAUTIER, 1981, p.337)

A estética do fantástico é abordada desde as apresentações 
detalhadas das características e do retrato das personagens até o 
momento em que o leitor é conduzido a considerar como possíveis 
as histórias de mau-olhado. Acredita-se, desde os tempos mais 
antigos, que um olhar negativo lançado sobre uma pessoa ou 
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objeto repercute na sua saúde e integridade. No conto, portanto, 
P. d’Aspremont, numa tentativa de pôr fim a seu mal e temendo a 
situação em que deu a Alicia um aspecto fantasmagórico, decide 
cegar-se. Porém, sua decisão foi demasiado tardia, e sua noiva 
sucumbe e morre.

Nessas três obras mencionadas estão em evidência semelhanças 
em relação ao fantástico, já que, mesmo em contextos diferentes, 
elas reproduzem uma mesma concepção difusa sobre o fenômeno 
da morte e do sobrenatural, seja sobre o vampirismo, a alucinação 
ou o mau-olhado. Outrossim, é possível notar que a personagem 
feminina, nos dois primeiros contos, está em um plano diferente 
do personagem central, o espiritual, carregando sobre si todas 
as características da morte: o aspecto insólito, as cores vivas e 
luminosas como um espírito e a beleza extraordinária e eterna. 
Já na terceira obra, a personagem inicia o romance no plano 
terreno e sofre com o mau causado por seu noivo ocasionando, 
consequentemente, sua morte. Mesmo que a morte não seja 
representada de maneira igual nos três primeiros contos, ela possui 
um aspecto comum: a frustração amorosa e seu fim. Assim, é 
possível afirmar que, nas três primeiras obras escolhidas, a morte é 
apresentada como o outro lado, o outro mundo irrealizável, fazendo 
uma oposição entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos.

SÍNTESE: A MORTE COMO NEGAÇÃO DA NEGAÇÃO
Em “Spirite”, Gautier (1866) nos apresenta a uma personagem 

que não consegue se relacionar com outras mulheres, mesmo 
sendo um homem bastante atraente e proprietário de várias terras. 
Guy de Malivert, um jovem rico da aristocracia e crescido em 
Faubourg Saint-Germain, é amado pela condessa de Ymbercourt, 
uma jovem viúva da comunidade. Nesse contexto, é possível 
reconhecer uma alusão que o autor faz à psicografia que, segundo 
o espiritismo, diz respeito à capacidade extraordinária de certas 
pessoas de escreverem mensagens ditadas por espíritos.
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Como se, esperando a frase que não vinha, o 
corpo de Malivert estava entediado, sua mão, 
tomada por formigamentos e inquietações, 
parecia querer mover-se de modo a realizar 
sua tarefa. As falanges se descontraíam e 
recuavam como para traçar caracteres, e 
enfim, Guy foi surpreendido ao ter escrito 
absolutamente sem consciência nove ou dez 
linhas... (GAUTIER, 1866, p.18)

A partir daí, Malivert apresenta sensibilidade aguçada e inicia 
seu primeiro contato com o mundo invisível e desconhecido. Uma 
menina com beleza sobrenatural aparece para ele no espelho 
em sua sala de escritório e ele se apaixona perdidamente pelo 
espectro daquele espírito. Malivert e o espírito que o acompanha 
começam a se comunicar através das mensagens que ela dita para 
que ele escreva.

O ponto luminoso do espelho começava a 
emergir de uma maneira mais distinta e a tingir 
com cores claras, imateriais por assim dizer, e 
que teriam feito os tons da paleta mais claros 
parecerem terrosos. Era antes a ideia de uma cor 
do que a cor ela mesma, um vapor atravessado 
pela luz e tão delicadamente matizado que todas 
as palavras humanas não conseguiriam expressá-
la. Guy continuava a olhar, vítima de uma emoção 
ansiosamente nervosa. A imagem se condensava 
cada vez mais sem atingir a precisão aproximada 
da realidade, e Guy de Malivert finalmente 
conseguiu ver, delimitado pela borda do gelo 
como um retrato por sua moldura, a cabeça de 
uma jovem mulher, ou melhor, de jovem menina, 
de uma beleza cuja beleza mortal é apenas 
sombra. (GAUTIER, 1866, p.20)

Assim, Spirite, a personagem insólita, revela a Guy de Malivert 
seu amor profundo e antigo por ele, apesar de o destino vir 
impedindo que eles se encontrem. A narrativa se desenrola até 
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que Malivert decide visitar as montanhas que rodeiam a cidade de 
Atenas com um guia chamado Stavros. Ao longo do caminho, ele é 
atacado e morto por bandidos. Por fim, Malivert finalmente alcança 
sua amada em outro plano, numa cena descrita com muita alegria 
e na qual é retratada a visão de dois amantes que finalmente se 
encontraram, confundindo suas almas.

No centro de uma efervescência de luz que parecia 
partir das profundezas do infinito, dois pontos de 
uma intensidade de esplendor ainda maior, como 
diamantes na chama, brilhavam, pulsavam e se 
aproximavam, tomando a aparência de Malivert 
e Spirite. Eles voaram perto um do outro, numa 
alegria celestial e radiante, acariciando-se 
com as pontas das asas, confundindo-se com 
provocações divinas. [...] (GAUTIER, 1866, p.73)

Portanto, nessa sua última obra, “Spirite”, há uma compreensão 
de que a morte não é o fim, mas a condição de superação e de 
realização da vida, admitindo, então, um mundo onde é possível 
a existência mútua dos homens e dos espíritos. O personagem 
central, Guy de Malivert, rompe com o pensamento do passado, 
fundamentado em uma espiritualidade popular. Transporta, pois, 
o leitor para uma dimensão “cientificizada” do espírito fantástico, 
amparado pelas ideias de Kardec e pela mentalidade científica que 
vinha tomando espaço na França desde o século XVIII.

CONCLUSÃO
Théophile Gautier tem um cuidado muito minucioso ao 

descrever suas personagens femininas, buscando sempre fazer 
uma relação com a beleza e perfeição de uma autêntica obra de 
arte. Ângela, Clarimonde, Alicia e Spirite materializam e realizam 
a eternidade da beleza a partir de sua presença sobrenatural 
enquanto arte. Em um mundo em que tudo apodrece, envelhece e 
muda, Gautier traz a morte como símbolo que representa a única 
maneira de vencer o peso da vida.
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Em ambas as quatro obras, há uma proximidade entre a 
narrativa e a realidade concreta, ou seja, os elementos utilizados 
para reproduzir a cena sobrenatural estão dispostos de maneira 
bastante inteligível no mundo tangível. A viagem, os objetos, a 
paixão, o conflito amoroso, as descrições do ambiente, até mesmo 
a imaginação, são recursos que fazem parte da nossa concepção de 
realidade, quer dizer, não há nada que não exista no consciente ou 
subconsciente do ser humano. O ser humano é cheio de camadas, 
complexidades e o realismo fantástico consegue abarcar essas 
outras camadas.

A trajetória do vínculo entre o fantástico e o real, em Spirite 
se aproxima do arquétipo do real. Porque a concepção cientificista 
da espiritualidade reorganiza, recombina aquilo que a metafísica 
havia separado, assim, não se trata mais daquilo que nomeamos 
imaginação ou fantástico. O espírito, a partir das ideias de Allan 
Kardec, no século XIX, na França, se torna material, quer dizer, ele 
é agora o próprio real. Para o cientificismo/espiritismo cientificista, 
o espírito não tem existência em outro mundo, ele habita o mesmo 
mundo dos seres vivos. Mesmo que existam outros planos, há uma 
organicidade entre esses planos. A concepção cristã, medieval, tem o 
céu como o mundo das ideias do Platão. Então, a alma tem um status 
muito incerto entre uma realidade conjugada com o corpo e uma 
existência possível em um mundo que não é o nosso. O espiritismo 
kardecista se orienta por uma visão materialista do mundo.

Assim, admite-se que não há uma separação entre essas 
camadas, porque tudo isso faz parte da concepção de realidade, do 
mundo material. Falar em espiritualidade não é se deslocar do real, 
do concreto. Sendo assim, é importante observar que, em Spirite, 
dentre os contos apresentados, revela o espiritismo cientificista e 
se aproximaria muito daquilo que o Zola desejava como narração da 
realidade. Os outros contos, “La Cafétière”, “La morte amoureuse” 
e “Jettatura” têm uma mediação do sobrenatural e evocam a dúvida 
e a hesitação em sua narrativa.
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dIsrUPçãO dO NAcIONAL e A escrItA dO MUNdO: 
A NArrAtIVA de ABdOUrAHMAN A. WABerI

Israel Victor de Melo (UnB)

Muitos são os problemas relacionados e instaurados pelo 
processo colonial. De início, sua própria legitimidade, cujo 
estabelecimento deve-se quase que restritamente aos parâmetros 
de instituições eurocêntricas – em síntese, a Igreja e a Academia 
ocidentais. Por diferentes meios, o Império colonial europeu 
deliberou a si mesmo a justificativa de ação dominadora sobre as 
demais sociedades, a fim de expropriar seus recursos de produção 
(RODNEY, 1975).

Nas sociedades subjugadas, um aspecto ainda constante 
nos processos posteriores à dominação colonial é a tentativa de 
mudança de paradigmas sociais fundados nesse momento histórico. 
Isso envolve também o espaço de produção literária. No âmbito 
epistemológico, uma mudança significativa envolve o estatuto de 
um pensamento não-eurocêntrico. Isto é, o panorama social (e, 
portanto, epistemológico) europeu não explica as demais formas 
de ação social. A totalidade social torna-se arbitrária à medida que 
se leva em conta determinada unidade de sociedades como modelo 
exclusivo de formação. O martinicano Aimé Césaire, avaliando as 
formas de dominação colonialistas, julga ser um comportamento 
falseado o fato de que o Ocidente inventou a ciência, “que só o 
Ocidente sabe pensar; que nos limites do mundo ocidental começa 
o tenebroso reino do pensamento primitivo, o qual, dominado pela 
noção de participação, incapaz de lógica, é o tipo acabado do falso 
pensamento” (CÉSAIRE, 1978, p.58).
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Considerando esse fenômeno de restrição epistemológica, 
seus modos e significações, mais a noção de que a Literatura 
pode se configurar como uma compreensão particular do mundo, 
poderíamos constatar a expansão do pensamento colonialista nas 
produções literárias subsequentes. E, de modo geral, esse acaba por 
ser um argumento essencial às práticas estético-literárias africanas. 
O desejo e a prática por uma literatura menos eurocêntrica definiriam 
em primeiro plano o projeto estético-político de determinadas(os) 
autoras(es) oriundas de sociedades não-europeias. Seria o que o 
autor marfinense Ahmadou Kourouma define como uma literatura 
de mauvaise conscience, a qual reflete sobre a consciência 
imperialista desmunida de criticidade em relação às suas práticas 
de dominação empreendidas desde anteriormente:

Eles (os Ocidentais) são antiescravagistas e 
constantemente nós sussurramos em seus ouvidos 
que eles foram impenitentes escravagistas. 
Eles são anticolonialistas e constantemente nós 
sussurramos em seus ouvidos que eles foram 
abomináveis colonialistas. Eles são democratas 
e constantemente nós sussurramos em seus 
ouvidos que eles instalaram e empreenderam 
em nossos territórios, durante a Guerra Fria, 
ditaturas sanguinárias. Eles são antirracistas 
e constantemente nós sussurramos em seus 
ouvidos que nossos irmãos que vivem no território 
ocidental são submetidos a exclusões vexatórias. 
(KOUROUMA, 2002, p.9. Tradução nossa)1

Tomemos, portanto, um exemplo de escrita cuja centricidade 
desloca-se em relação à Europa.

1  Do original: “Ils (les Occidentaux) sont antiesclavagistes et sans cesse nous leur 
murmurons à l’oreille qu’ils ont été d’impénitents esclavagistes. Ils sont anticolonialistes 
et sans cesse nous leur murmurons à l’oreille qu’ils ont été d’abominables colonialistes. 
Ils sont démocrates et sans cesse nous leur murmurons à l’oreille qu’ils ont installé 
et soigné chez nous, pendant la guerre froide, les dictatures sanguinaires. Ils sont 
antiracistes et sans cesse nous leur murmurons à l’oreille que nos frères qui vivent chez 
eux sont soumis à des exclusions vexatoires” (KOUROUMA, 2002, p.9).
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É possível avaliar, por meio da narrativa de Abdourahman 
A. Waberi, aquilo que diz respeito ao panorama do pensamento 
social djibutiano. Por extensão, há um diálogo inerente à sua 
produção que leva em conta outros contextos sociais africanos, 
sem desconsiderar suas particularidades. Com isso, podemos 
analisar em sua obra processos históricos nacionais e refletir sobre 
diferentes circunstâncias sociais, notadamente, aquelas associadas 
à subjugação colonialista europeia.

DISRUPÇÃO DO NACIONAL
Dentro de um amplo contexto de luta pelas independências, 

em 1958, constituiu-se a Liga Nacional Somali (LSN), cuja dinâmica 
de ação política envolvia a disputa em torno dos aportes político-
econômicos endêmicos somalis, reconfigurando, por sua vez, 
durante as eleições de 1960, a participação e presença de 
dominação italiana e britânica nesses territórios (HERNADEZ, 
2008). A Somália Francesa age, no entanto, mais timidamente, 
em decorrência de pressões externas limítrofes e pelos interesses 
militares e econômicos, notadamente franceses, em ocupar 
territórios somalis após a reabertura do Canal de Suez, em 1975, e 
se declara independente somente em 1977, passando, assim, a ser 
denominada Djibuti, homônimo da cidade capital do país.

Nos termos de Abdourahman A. Waberi, “Djibouti (ou plus 
exactement ‘Jabouti’) signifie selon une légende toujours en vigueur 
la défaite (Jab) de l’ogresse (Bouti)” (WABERI, 1994, p.32). Trata-se 
do mito em torno da vitória sobre a ogra e significa, entre outros, 
o triunfo sobre o próprio território, como preconizam Amina Saïd 
Chiré e Biringanine Ndagano (2011). Contudo, o mito fundador 
da nação djibutiana pode parecer ainda “a revanche da natureza 
sobre a cultura importada, para celebrar um povo guerreiro 
que lutou contra a dominação colonial” (2011, p.117 - tradução 
nossa)2. Por conseguinte, essa disputa figura o processo colonial, 

2  Do original: “La revanche de la nature sur la culture importée, pour célébrer une terre 
guerrière qui lutta contre la domination coloniale” (CHIRE; NGAGANO, 2011, p.117).
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o qual estruturou as relações de dominação socioeconômica 
em territórios além-europeus e a consolidação dos aparatos 
do capitalismo, cuja força de subsistência se resvalasse a partir 
da pilhagem da produção dos territórios dominados. No que se 
refere ao contexto djibutiano e ao mito nacional fundador, “Bouti 
l’ogresse, maîtresse de la gadoue, résistera à la cartographie 
militaire” (WABERI, 1996, p.133).

A primeira tentativa de estabelecimento de projeto estético-
literário de Abdourahman Ali Waberi é, parafraseando o próprio 
autor, a de definir uma nação, a République de Djibouti, que, nos 
entre-lugares geográficos e culturais limítrofes entre a Etiópia, a 
Somália e a Eritreia, deseja se assentar nos aspectos que a tornam 
uma nação distinta das demais:

Je tutoie davantage l’histoire immédiate faite 
par les miens. J’écris à côté d’eux, en même 
temps qu’eux, contre eux et/ou avec eux cette 
chronique nationale. Je produis ce faisant un 
palimpseste, une prière d’insérer, une préface 
pour l’histoire nationale qui se déroule ses 
anneaux sous nos yeux ébahis ou chagrinés. 
(WABERI, 2003, p.934)

É entre e com os seus que o escritor realiza essa crônica 
nacional djiboutiana, mesmo que, em poucos termos, trate-se de 
“projections modestes et imparfaites d’un auteur jeune issu d’un 
pays jeune participant d’une littérature toute jeune” (WABERI, 2003, 
p.935). Seria interessante revisitar Benedict Anderson (2005, p.46), 
que nos afirma serem determinados gêneros, como o romance e 
o jornal, os meios a partir dos quais se imagina determinado tipo 
de nação. Nesse sentido, a narrativa sobre a nação djibutiana se 
estrutura através da escrita particular de seus diferentes e próprios 
contextos sociais. Escrita de Si. Escrita do Outro.

No romance Balbala (1998), o lugar a partir do qual se fala 
sobre essas paisagens – “inexplorés de la douleur et de la colère” 
(WABERI, 1998) – é ponto central em relação ao dinamismo da 
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geopolítica global. Quer dizer, no Nordeste do continente africano 
– atribuído ainda como Chifre da África – há um trânsito constante 
de populações e de culturas – a saber, oriundas do Iêmen, da Arábia 
Saudita, da Etiópia, do Egito, da Núbia, do Sudão etc. Entre África, 
Oriente Próximo, Mediterrâneo, esta a cultura híbrida djibutiana. 
Para Claude Mouchard (2013), o significado dessa expressão 
literária ancora-se às dinâmicas de tensão poético-política. As 
tensões geopolíticas e outras dinâmicas culturais passam a revelar 
outra paisagem no romance utópico Aux États-Unis d’Afrique 
(2006), cujo cerne narrativo é a readequação da produção de países 
e sujeitos sociais africanos – continentais e diaspóricos – em relação 
reconfigurada de participação socioeconômica: o bloco do Chifre 
da África, cuja capital federal é Asmara (Eritreia), tem participação 
direta e efetiva nas deliberações globais, em uma sociedade cuja 
dinâmica social transformou-se e os caucasianos são, por assim ser, 
subalternos em relação aos demais grupos sociais.

Levando em consideração a formação das literaturas 
djibutianas, o olhar crítico de Abdourahman Waberi integra um 
conjunto sofisticado de elaboração do nacional, mas, sobretudo, 
não se restringe a essa nação. Isto é, a literatura se configura, de 
acordo com Daniel-Henri Pageaux (2011), como “um modo particular 
de conhecimento”, o qual não está limitado geograficamente – 
tampouco historicamente – ao lugar nacional. Compreende-se, 
portanto, a experiência do sistema colonial não apenas no contexto 
djibutiano, mas, também, em uma amplitude determinante das 
estruturas político-sociais globais.

O crítico literário congolês Boniface Mongo-Mboussa (2002, 
p.102), ao julgar o caso de Waberi como sendo particular, defende 
que sua obra, “bien qu’ancrée dans Djibouti, n’en demeure pas 
moins universelle”. Em resposta, Waberi retoma o próprio contato 
com uma história literária global da África, a qual permite-lhe um 
olhar depurado sobre as distintas formas sociais africanas:
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Alors que, théoriquement, j’aurais dû écrire 
comme on le faisait dans les annés 70, j’ai eu la 
chance à la fois de bénéficier de dix-sept ans de 
retard que Djibouti, mon pays, a eus par rapport 
à d’autres pays africains et d’avoir le même 
âge que mes jeunes collègues... Peut-être que 
les Djiboutiens, qui n’ont pas eu accès à cette 
histoire littéraire globale de l’Afrique, écriront 
comme les illustres aînes des annés 70. De ce 
point de vue, le temps a joué pour moi. Et le fait 
de vivre à l’étranger, d’être au courant de ce que 
font les autres Africains, m’offre l’économie de 
dix-sept années. (WABERI, 2002, p.102)

Ainda que conjeturando a função do individual em relação com 
o coletivo (WABERI, 1994) e definindo como ponto de vista sua 
terra natal, o autor enseja realizar a littérature-monde, atenuando 
a compreensão em torno da qual a centricidade epistemológica-
cultural se configura como privativa a determinadas sociedades 
imperialistas coloniais. Assim, estabelece-se o caráter mais universal 
de sua produção: a escrita do mundo.

ESCRITA DO MUNDO

Comment t’expliques-tu ce peu d’intérêt à 
l’endroit du patrimoine historique, Maya ? 
J’en reste abasourdi, engoursi, bouche bée. 
L’obélisque d’Axoum, vieille de plus de 1 700 ans, 
exige, tu le sais, une restauration immédiate. Ce 
géant de vingt-cinq mètres ne témoignait-il pas 
du temps où Axoum était la capitale d’un empire 
qui dominait la Corne de l’Afrique, du Soudan 
jusqu’au Yémen sur l’autre rive de la mer Rouge? 
Pourquoi le laisse-t-on ainsi avec son manteau 
de suite? Pourquoi accuse-t-on simplement 
les pigeons et la pollution? En attendant, 
nos historiens, prodigeues en sourires, ne se 
lassent pas de gargariser deson symbolisme. 
De décrire cette période comme l’apogée 
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d’un pays regorgeant d’ivoire, de poudre d’or, 
d’esclaves, d’aromates et d’émeraudes destinés 
au commerce avec les autres puissances de 
l’époque. (WABERI, 2006, p.72)

Sugere-se, nesse trecho extraído de Aux États-Unis d’Afrique 
(2006), um aspecto que realoca o nacional em detrimento do não-
nacional: o interesse imediato no patrimônio histórico formativo 
da recente nação djibutiana. Há aparentemente determinada 
forma de resistência em relação ao que se conhece da formação 
histórica djibutiana – recuperado, de modo iconoclasta, a partir 
do obelisco de Axum. Com isso, não bastaria compreender 
que o território djibutiano abrigou anteriormente um império 
abundante e profundamente desenvolvido. É preciso revelar 
o modo pelo qual explica-se o pouco interesse no lugar do 
patrimônio histórico, uma vez que esse processo de desprezo pelo 
conhecimento epistemológico-cultural significa, em boa medida, 
a estruturação de projetos de dominação: epistemicídio (SANTOS 
Apud CARNEIRO, 2005). O historiador congolês Elikia M’Bokolo 
conjectura que determinadas dificuldades pós romanização do 
Egito “tendiam a modificar o frágil equilíbrio que reinava no mar 
Vermelho e no qual se assentavam a prosperidade e a força de 
Axum” (2009, p.110). O deslocamento histórico dessas narrativas 
engloba uma articulação estratégica do pensamento social 
africano e, por conseguinte, global.

Em 2007, Abdourahman A. Waberi integra a lista de signatários 
e signatárias do manifesto político-literário “Pour une ‘littérature-
monde’ en français”, veiculado no jornal francês Le monde. No 
manifesto, um grupo de autores e autoras, oriundos de nações 
francófonas diversas, julga estar deslocado o centro cultural, 
“esse ponto a partir do qual a literatura franco-francesa deveria 
irradiar” (s/p 2007). É recorrente o registro do autor djibutiano 
atribuindo-se tal qual um autor periférico, em comparação ao 
centro, que é, evidentemente, a França metropolitana. O intuito 
do manifesto é menos de propor alternativas e mais de destacar 
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a ferida incandescente do menosprezo de dispositivos de poder 
cultural a outras literaturas integrantes de um mesmo sistema 
literário de língua francesa. O domínio se categoriza, nesse âmbito, 
culturalmente determinado por instituições e instrumentos de 
poder herdados dos processos históricos precedentes. O escritor 
congolês Alain Mabanckou afirmara que

Pendant longtemps, ingénu, j’ai rêvé de 
l’intégration de la littérature francophone 
dans la littérature française. Avec le temps, 
je me suis aperçu que je me trompais 
d’analyse. La littérature francophone est un 
grand ensemble dont les tentacules enlacent 
plusieurs continents. La littérature française 
est une littérature nationale. C’est à elle 
d’entrer dans ce grand ensemble francophone 
[…] Pour que sa littérature reste en vie, il 
va falloir que la France se conçoive elle-
même comme faisant partie du grand espace 
francofone. (MABANCKOU, 2009, p.13)

Um questionamento pertinente às discussões em torno da 
littérature-monde é aquilo que Véronique Porra (2011) atribui 
como solúvel, à medida que indaga: a literatura africana é solúvel 
à literatura-mundo? Provavelmente, o escritor djibutiano diria que 
não, julgando ser a literatura-mundo um outro modo de ver a Si 
a partir do Outro. Em termos mais pessoais, literatura-mundo é 
pensar o global e agir local:

“Halte à l’hégémonie africaine!” et, pour les 
autres, “Un autre monde est possible!”.

Et tu as rejoints, Maya! Ça te démangeait. Mais 
as-tu compris un traître mot à leurs discours 
intergalactiques, leur envie de conjuguer le 
proche et le lointain, leur fumeuse alchimie 
entre l’universel et le local ? Penser global et 
agir local, en voilà une somptueuse sottise! Ibn 
Battuta faisait-il autre chose à son époque? Et 
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Wole Soyinka a-t-il attendu les oukases de ce 
démi-régiment d’excités et de gladiateurs au 
petit pied pour accomplir ce qu’il a à accomplir? 
Tu ne peux pas passer sous silence le fait que 
tes petits copains récupèrent tout recours 
solidaire et toute action individuelle pour en 
limiter le caractère subversif et l’insére dans le 
grand flux bavard. (WABERI, 2006, p.106)

Caberia acrescentar ao debate a compreensão da qual funda-
se a elaboração de aquele território é marcado pela presença 
múltipla de povos e culturas. Ademais, os deslocamentos internos 
das personagens indicam determinada reconstituição de um ponto 
restritivo de epistemologias e culturas eurocêntricas, atenuando a 
recusa à presença estrangeira em território europeu. Nesse sentido, 
o trânsito – tema interpretativo do romance Transit (2003) – se 
caracteriza como um direito humano:

Cette terre si rétrécie est parcourue de part et 
d’autre par des peuples en mouvement. Il ne 
se passe pas une semaine sans qu’une équipe 
africaine retour d’une compétition ne demande 
comme un seul homme l’asile politique à Francfort, 
Athènes ou Glasgow. (WABERI, 2003, p.17)

Ils auraient pu être tamouls, soudanais, afghans, 
kurdes, albanais ou bosniaques. Ce sont les 
millions d’humains munis d’un numéro du haut-
commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR) et d’une carte de rationnement. Ce sont 
les peuples en mouvement à travers le monde 
rétréci. (WABERI, 2003, p.149-150)

Por fim, é preciso considerar a presença – ainda que insípida 
– djibutiana na geopolítica diaspórica africana, determinante 
em muitos aspectos à formação brasileira. Waberi sugere um 
mundo onde as sociedades negras se articulam entre si em 
nome de demandas que, no contexto atual, solidificam relações 
de dominação – não-totais – das agências negras. Assim, por 
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exemplo, a constituição histórica deixaria de ser restritamente 
nacional e passaria a ser, então, patrimônio histórico global negro:

Les grands noms de l’Histoire fédérale ont 
quitté leurs postures majestueuses tout en 
statues, cariatides, obélisques et bronzes 
érigés aux quatre coins des villes, pour finir en 
petits Jésus sous cloches à conq guinés pièce. 
Ces babioles font fureur auprès des toursites 
étrangers, Brésiliens, Haïtiens, Jamaïcans, 
Cubains, Caribéens et autres Indiens en tête. 
Cela nous fait tous de la peine de voir Nelson 
Mandela, Hailé Sélaissié, Zumbi, Julius Nyerere, 
Sarraouina, Ousamne dan Fodio ou le géant 
Muhammad Ali captifs dans ces petites boîtes 
de plastique, dressés sur un miniscule monticule 
de sable, sans une once de canonisation 
cosmétique qu’on réserve d’ordinaire aux 
morts illustres. (WABERI, 2006, p.71-72)

No âmbito cultural, resultou, desse complexo processo colonial, 
o entre-lugar ambíguo da identidade cultural (MBEMBE, 2001) 
daquele povo, segundo Cyril Lionel Robert James (1984, p.63), “que 
está na civilização ocidental, que cresceu nela, mas que foi obrigado 
a se sentir e de fato se sente fora dela”.

De acordo com Stuart Hall (2013, p.30), “presume-se que 
a identidade cultural seja fixada no nascimento, seja parte da 
natureza, impressa através do parentesco e da linhagem dos genes, 
seja constitutiva de nosso eu mais interior”. A questão que parece 
ser pertinente é compreender como a pressuposta identidade 
de nascimento se relaciona à identidade de formação deslocada 
do lugar cultural de nascimento, isto é, como se estruturaram os 
deslocamentos de identidades culturais africanas de nascimento 
durante e após o tráfico negreiro?

A categoria sobre a qual podemos nos debruçar para responder 
à questão é aquela denominada, em síntese, como culturas negras. 
Quer dizer, para Abdias Nascimento (2019, p.65), são “as culturas 
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dos africanos e de seus descendentes na diáspora”, e “podem ou 
não ser inteiramente africanas, porém são típicas das comunidades 
negras em seus respectivos países”. A partir do denominador negro, 
reconhece-se tanto o sujeito social africano quanto o diaspórico. 
Seria, portanto, difícil determinar o estatuto da brasilidade, da 
americanidade, da latinidade sem pensar a africanidade. Seria 
igualmente difícil compreender a africanidade desconsiderando o 
contexto diaspórico de seus povos. Vale, por suposto, recuperar o 
conceito de amefricanidade, cunhado pela intelectual Lélia Gonzalez 
(1988), cuja pertinência evidencia-se

[p]ara além de seu caráter puramente 
geográfico, a categoria de Amefricanidade 
incorpora todo um processo histórico de intensa 
dinâmica cultural (adaptação, resistência, 
reinterpretação e criação de novas formas) 
que é afrocentrada, isto é, referenciada em 
modelos como: a Jamaica e o akan, seu modelo 
dominante; o Brasil e seus modelos yorubá, 
banto e ewe-fon. Em consequência, ela nos 
encaminha no sentido da construção de toda 
uma identidade étnica. (GONZALEZ, 1988, p.76 
- grifo do original)

O modelo cultural das sociedades negras se caracteriza, então, 
a partir do lugar cultural africano. A cultura toma, por sua vez, 
proporção de dinâmica política essencial à luta contra os meandros 
de dominação colonial. Não à toa, para o guineense Amílcar Cabral, 
o instrumento de aliança política se determina na ação popular de 
“preservar e criar a cultura, para fazer a história” (CABRAL, 1973, 
p.12 - tradução nossa).
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reLIGIãO e POder NA OBrA de scHOLAstIQUe 
MUKAsONGA

João Marcos reis de Faria (cAp-UerJ)

As missões, com suas grandes igrejas, suas 
construções em tijolo vermelho e a luz que, 
sem precisar de fogo, brilhava até tarde da 

noite, eram como um pedaço do país dos 
brancos que tinha caído do céu perto das 

nossas casas. E só o batismo possibilitava o 
acesso a ele, A mulher de pés descalços

Scholastique Mukasonga

Em artigo de 2011, Viviane Azarian já conseguia reconhecer 
elementos comuns aos três livros que Scholastique Mukasonga havia 
lançado até o momento.1 Sua proposta se fundamentava em três 
eixos: uma poética testemunhal marcada pelo signo da ausência; 
um borramento de fronteiras entre a referencialidade e a ficção; 
e, por fim, uma multiplicação de vozes narrativas no cruzamento 
entre o testemunho pessoal e o testemunho de segunda mão. 
Nesse sentido, a escrita de Mukasonga apresentaria uma dimensão 
autoetnográfica consagrada à restituição da cadeia de transmissão 
de um patrimônio cultural que havia sido rompida pela experiência-
limite do genocídio dos tutsis de Ruanda (1994), que a escritora 
assistiu a distância e no qual perdeu mais de trinta parentes.

1  O trabalho de Viviane Azarian é imediatamente posterior à publicação da 
coletânea de contos L’Iguifou (2011). Precederam esse livro os relatos Inyenzi 
ou les Cafards (2006) e La femme aux pieds nus (2008). Seguem-se a ele o 
romance Notre-Dame du Nil (2012); os contos de Ce que murmurent les collines 
(2014); um segundo romance, Cœur tambour (2016); e o relato mais recente, 
Un si beau diplôme! (2018).
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Tendo assimilado as sugestões de Azarian, identifiquei e 
explorei no início de minha pesquisa sobre a obra de Scholastique 
Mukasonga a centralidade do ponto de vista infantil na elaboração 
de seu discurso de memória. Minha hipótese foi a de que a adoção 
dessa perspectiva faz parte das estratégias da escritora para 
superar a dificuldade de testemunhar sobre algo que ela não havia 
vivido in loco e associar suas experiências particulares à experiência 
coletiva e cronologicamente estendida do genocídio. Num trabalho 
posterior, recenseei as diferentes imagens da África presentes na 
obra da escritora e persegui a ideia de que elas têm se associado de 
forma bastante coerente com o olhar que as personagens infantis, 
adolescentes e adultas lançam sobre o mundo.

Em resumo, os recortes adotados nos estágios iniciais da 
investigação – um sincrônico, outro diacrônico – possibilitaram o 
reconhecimento de diversas recorrências na escrita de Scholastique 
Mukasonga. Aqueles trabalhos abriram caminho para reflexões 
mais recentes sobre temáticas específicas, como as distintas faces 
da violência imposta aos tutsis – e mais particularmente às meninas 
e mulheres – ou a relação do sujeito do discurso de memória e dos 
textos ficcionais que dele se nutrem com os objetos de uso cotidiano, 
uma relação que aponta as condições de precariedade material 
impostas aos tutsis e os esforços de apagamento de elementos 
culturais tradicionais por parte do regime de exclusão. Para essas 
investigações, foi necessário assumir uma perspectiva abertamente 
transdisciplinar, que se reportava aos processos históricos de 
colonização de Ruanda e de implantação e permanência do regime 
de afirmação da primazia hutu, além do genocídio de 1994 e da 
institucionalização da memória.

É com a mesma proposta que apresento, desta vez, uma análise 
das relações entre religião e poder tais como são representadas pela 
escritora. Mais uma vez, percorrerei passagens de diversas obras de 
Scholastique Mukasonga, desde as cenas da deportação da família 
da futura escritora nos primeiros capítulos de Inyenzi ou les Cafards 
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(2006), relato que venho tomando como pedra fundamental de 
sua escrita, até seu romance mais recente, Cœur tambour (2016). 
Contudo, é especialmente no romance Notre-Dame du Nil (2012) 
e nos contos da coletânea Ce que murmurent les collines (2014) 
que o binômio religião-poder vem à tona. Nesses textos, a autora 
prossegue com a recuperação e a ressignificação de episódios 
narrados nas obras anteriores, especialmente nas de recorte 
memorialístico, o que me permite estender a eles a compreensão 
de que há uma dimensão autoetnográfica na base da diluição da 
fronteira entre referencialidade e ficcionalidade. A assimilação dos 
fatos históricos à trama ficcional se dá com a mediação do pacto 
memorialístico, que inclui a autora/narradora como sujeito fiador 
daquilo que está narrando. Sendo assim, proponho visitar análises 
de historiadores, sociólogos e antropólogos antes de mapear como 
Mukasonga integra em suas narrativas esse pedaço da História.

A IMPLANTAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS NA ÁFRICA
O crescente fluxo de missionários cristãos rumo ao interior 

da África ao longo do século XIX atendeu ao que sugeriram 
exploradores europeus, que apontavam a importância de se 
estabelecerem no sertão do continente centros de catequese e 
civilização “destinados não só a expandir a religião, mas também 
a promover o comércio e a agricultura” (OPOKU, 2010, p.596). 
No discurso dos missionários estava a convicção de que era 
preciso suplantar as crenças locais e a visão de mundo baseada 
numa relação simbiótica entre a vida material e a vida imaterial. 
Não sem terem enfrentado reações de nativos, os missionários 
desempenharam a função de abrir caminho para a penetração dos 
agentes do colonialismo após a Partilha da África operada pelas 
potências capitalistas europeias na década de 1880.

A imposição do domínio colonial facilitou o desenvolvimento 
de práticas de catequese que traziam consigo a noção de 
indissociabilidade entre o cristianismo e o conjunto de valores 
culturais e morais do Ocidente. Assim, a promoção dos ideais 
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da civilização cristã esteve relacionada à crença de que era 
necessário salvar a África da selvageria, processo que se iniciava 
com a ridicularização das crenças locais. Conforme Valentin-Yves 
Mudimbe, os missionários mais ortodoxos atuavam em respeito 
a uma autoridade da verdade, isto é, segundo o suposto desejo 
divino de realizar uma “regeneração cultural e sócio-política 
progresso econômico e salvação espiritual” (2019, p.90). Associado 
dessa forma à cultura europeia, o cristianismo pôde se consolidar 
em partes da África como a única religião que oferecia não apenas 
salvação, mas também escolarização, empregos e cuidados 
médicos. Além disso, o trabalho bastante zeloso de evangelização 
por parte dos recém-convertidos garantiu o êxito da promoção 
conjunta entre a fé cristã e a cultura europeia, que se tornou 
uma referência em diversas frentes: administrativas, religiosas, 
econômicas, sanitárias e educacionais.

A historiadora Sophie Le Callennec também aponta a ação 
coordenada entre a administração colonial, as grandes companhias 
e as missões, apoiadas sobretudo na criação de escolas que 
promoviam uma maior proximidade entre o povo e os diferentes 
membros da comunidade eclesiástica. A autora resgata, inclusive, 
um documento que descrevia as competências de cada escalão 
e atribuía aos catequistas lotados nas aldeias a incumbência de 
“darem aulas, instruírem a juventude, presidirem as orações 
cotidianas e darem aos catecúmenos uma primeira formação com 
vista ao batismo” (LE CALLENNEC, 2011, p.508). Assim, pôs-se em 
marcha um processo de valorização da educação cristã que John 
David Y. Peel descreve nos seguintes termos: “A educação era 
necessária para prover o governo e as companhias comerciais de 
burocratas. Assim, as escolas missionárias, sendo as mais aptas a 
produzi-los, passaram a ser subsidiadas pelos governos coloniais e 
fortemente expandidas” (PEEL, 1984, p.178)2.

2  A tradução dos trechos citados de obras consultadas em línguas estrangeiras é de 
responsabilidade do autor do artigo.
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Guardando-se as especificidades locais, de que testemunham 
as pesquisas históricas e a literatura, podemos dizer que o trabalho 
conjunto de exploradores, administradores e religiosos, descrito 
na seção anterior, reproduziu-se em grande parte do território 
africano após a Partilha dos anos 1880. Atenhamo-nos, a partir de 
agora, ao caso ruandês.

O PAPEL DA IGREJA CATÓLICA EM RUANDA
A instalação dos colonizadores no território em que hoje se situa 

Ruanda se deu no contexto da concorrência de alemães, ingleses 
e belgas pelo estabelecimento de postos de controle e exploração 
econômica. A França, que já se fixara em grande parte da África 
ocidental e tinha como principal rival o Império Britânico, intensificou 
o envio para a África central de missionários católicos membros 
da Congregação dos Padres Brancos, amplamente tolerados pelos 
alemães, que acrescentaram à disputa territorial o componente 
“humanitário” de libertar a população local da selvageria. Como 
veremos, a presença dos Padres Brancos não esteve, de modo algum, 
desassociada da atuação dos agentes coloniais.

Da segunda metade do século 19 até os anos 1910, a 
representação da região dos Grandes Lagos – considerada pelos 
europeus o último espaço em branco de sua cartografia da África 
– foi obra de figuras como o inglês John Hanning Speke (1827-
1864) e os alemães Gustav von Götzen (1866-1910) e Richard Kandt 
(1867-1918). Speke recorreu a mitos que circulavam havia séculos 
na Europa a respeito dos povos que habitavam as imediações 
da nascente do Nilo; assim como outros contemporâneos seus, 
mobilizou a imagem do hamita, um homem negro que carregaria 
a herança de antepassados semitas e que seria, por isso, superior 
aos bantos, a fim de explicar a existência de um Estado estruturado 
no coração da África. Reproduzido por outros viajantes, esse 
esforço sincrético consistiu em aliar uma interpretação enviesada 
da organização social local a “evidências físicas” que confirmavam 
a origem hamita da monarquia tutsi, num esforço de “adaptar o 
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texto bíblico às exigências da etnologia moderna” (COQUIO, 2004, 
p.32). Já inseridos no contexto da ocupação alemã, von Götzen 
e Kandt buscaram, em seus textos, desfazer-se do imaginário 
excessivamente deformador dos exploradores que os precederam, 
ainda calcados em mitologias. Contudo, eles contribuíram para 
consolidar na Europa a imagem de uma estratificação social que 
favorecia os tutsis/hamitas/pastores em relação aos hutus/bantos/
agricultores – e ambos aos sempre relegados twas, uma parcela 
minoritária da população que foi objeto de sucessivos apagamentos 
em favor de um ordenamento binário.

Segundo Coquio (2004, p.27), o esquema dualista consolidado 
no início da colonização se tornou uma “doutrina teológico-
científica que atravessou os livros de etnologia, de filologia e de 
história, bem como os relatórios de missionários e administradores”. 
Esse conjunto de relatos e ações foi prontamente assimilado pela 
gestão colonial belga, que assumiu a tutela do Ruanda-Urundi com 
o Tratado de Versalhes (1919), simplificando e instrumentalizando 
profundamente a organização social local ao ler as categorias básicas 
de hutus e tutsis como etnias (ainda que os critérios antropológicos 
de etnia não justificassem tal distinção) e ao institucionalizar um 
antagonismo que inexistia no período pré-colonial. Uma figura 
importante nesse contexto é a do vigário francês Léon-Paul Classe 
(1874-1945), que havia chegado a Ruanda na virada do século e 
ocupou, durante um longo período, o posto de principal autoridade 
católica da colônia.

Já sob o mandato belga, Mons. Classe atuou com respaldo da 
administração em favor de uma política de conversão dos chefes locais 
que teve os efeitos de cristianizar massivamente os tutsis e de introduzir 
no imaginário da população a antiga associação entre a elite monárquica 
à imagem altiva do hamita. O amálgama entre as interpretações 
científicas e religiosas e a necessidade de garantir eficiência para a 
empresa colonial requereu um processo de reelaboração e adequação 
das tradições ruandesas ao imaginário cristão.
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Segundo Jean-Pierre Chrétien (2017, p.190), os catequistas 
abraçaram fortemente a hipótese hamítica e incutiram na 
população imagens que davam a Ruanda “o ar de uma segunda 
Etiópia”. O autor sublinha também a profunda remodelagem do 
sistema político ruandês de acordo com um modelo neofeudal que 
manteve os hutus numa situação de subalternidade em relação aos 
tutsis. Tomemos como exemplo da consolidação desse ponto de 
vista o extenso livro Ruanda, escrito no final dos anos 1930 pelo 
clérigo francês Louis de Lacger, que tem como objetivo descrever a 
geografia natural e humana do país e exaltar a realização da missão 
civilizatória da Igreja Católica, além de apontar a necessidade da 
permanência dos religiosos no local a fim de ampliar a conversão da 
população e tornar o país um “estado moderno e cristão”.

A obra se abre com noções básicas de quiniaruanda em que 
é historicamente significativo (e escandaloso) que as palavras 
“tutsis”, “hutus” e “twas” sejam traduzidas, respectivamente, como 
“nobres – Hamitas”, “camponeses – Bantos” e “párias - negritos 
ou pigmeus”. Segundo o autor, “o número de estabelecimentos 
missionários chega a trinta; seriam preciso cem para que cada fiel 
não estivesse a mais de duas horas a pé de sua igreja e quinhentos 
para que essa distância fosse reduzida a uma hora, como em nossos 
velhos países cristãos” (DE LACGER; NOTHOMB, 1961, p.636).

Ao longo das décadas, o quadro consolidou uma estratificação 
social que, naturalmente, produziu discursos de contestação. Esse 
processo tampouco esteve desconectado da atuação da Igreja 
Católica e encontrou sua maior radicalização nos últimos anos 
do mandato belga. Desde o período entreguerras, temendo uma 
associação excessiva pela população entre a fé cristã e os abusos do 
imperialismo ocidental, a Igreja começou a apoiar a africanização de 
seus quadros. Paralelamente, o sucessor do Mons. Classe, o suíço 
André Perraudin (1914-2003), ampliou o distanciamento da Igreja 
em relação à administração belga e à elite tutsi. Aproveitando-se 
de uma renovação no corpo de missionários, hutus escolarizados 
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se organizaram para ocupar espaços de difusão de ideias. É o caso 
do jornal Kinyamateka, dependente do arcebispado e publicado em 
quiniaruanda, que, em 1957, passou para a ser dirigido pelo hutu 
Grégoire Kayibanda (1924-1976).

Ao lado de oito colegas, Kayibanda publicou no periódico 
a “Nota sobre o aspecto social do problema racial indígena em 
Ruanda”, que ficou conhecida como “Manifesto dos Bahutu”. 
Direcionado formalmente à administração colonial e atravessado 
pela hostilidade contra aquilo que identificava como um monopólio 
político, econômico, social e cultural dos tutsis, o manifesto 
visava alertar para os riscos de o colonialismo do branco sobre 
o negro degringolar num colonialismo do “hamita” sobre o hutu 
(propósito sustentado pelo Mons. Perraudin), além de advogar 
por eleições regulares e por um maior acesso dos hutus às funções 
e aos serviços públicos.

A ampliação da obra de Louis de Lacger por Pierre Nothomb na 
virada dos anos 1960 contou com o incentivo de Perraudin e tratou 
das sucessivas etapas da cristianização da população sem perder de 
vista o envolvimento da Igreja nos eventos políticos desde a primeira 
edição do volume. É desse suplemento que consta a afirmação de 
que a mensagem de Perraudin em apoio ao levante político dos hutus 
atendia aos “princípios cristãos do respeito aos direitos do homem 
criado à imagem de Deus [e era] tão inequívoca e corajosa quanto 
irrepreensível” (DE LACGER; NOTHOMB, 1961, p.717).

A reação dos tutsis levou a sucessivos enfrentamentos com 
hutus entre novembro de 1959 e julho de 1962, que tiveram como 
resultado uma rápida ascensão política da classe média hutu e o 
declínio da monarquia tutsi, um processo que ficou conhecido como 
“Revolução Social”. Conforme Pierre Nothomb em sua extensão à 
obra Louis de Lacger, as matanças e pilhagens foram criticadas pela 
Igreja como lutas fratricidas; contudo, a circulação de informações 
e rumores teve como reação a intensificação da publicação do 
Kinyamateka, controlado pelos autores do “Manifesto dos Bahutu”. 
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O jornal esteve na base da formação de partidos como o APROSOMA 
(Associação para a Promoção Social das Massas) e o PARMEHUTU 
(Partido do Movimento de Emancipação Hutu), tendo este 
vencido com folga as eleições municipais de 1960. Uma posterior 
sublevação dos eleitos contra o enfraquecido mwami Kigeri V levou 
à instauração da república e à pressão pela emancipação de Ruanda. 
A Bélgica, que havia passado a apoiar os grupos hutus, outorgou a 
independência ao país em julho de 1962, com Grégoire Kayibanda, 
líder do PARMEHUTU, ocupando sua presidência com a chancela da 
Igreja Católica. Nesse contexto de forte propaganda e de confrontos 
entre um estado incipiente (mas profundamente aparelhado) e 
exilados que tentavam regressar ao país, a Igreja operou uma 
“ampla margem de aceitabilidade diante da exclusão dos tutsis da 
vida comunitária” (RUTAYISIRE, 2009, p.103), tornando-se, assim 
como o exército, um dos braços do regime ao longo dos anos 1960.

O declínio do governo de Kayibanda – acusado pela classe média 
de inação diante da perseguição a hutus no Burundi vizinho – foi 
marcado pela radicalização de membros do governo, que iniciaram 
uma dura campanha de difamação dos tutsis e identificaram suas 
vítimas preferenciais nos setores públicos e privados e nos ambientes 
educacionais. Nem mesmo o Seminário de Nyakibanda, o único do 
país, esteve imune ao clima de perseguição aos estudantes. Esse 
descontentamento preparou terreno para o golpe de estado de 
julho de 1973, liderado pelo general-major Juvénal Habyarimana 
(1937-1994) – o qual, embora tenha rompido com Kayibanda, se 
manteve na rota da exclusão étnica. Ainda que algumas análises 
sugiram a existência de um relativo sossego para os tutsis durante 
a Segunda República, sobretudo quando esse período é comparado 
à pesada repressão da década anterior, o sentimento foi o de um 
simples adiamento na realização do massacre.

A Igreja Católica ocupou um lugar ainda mais importante 
durante a longa presidência de Habyarimana. O novo governo 
ofereceu à Igreja isenções fiscais e a possibilidade de resgatar o 
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caráter confessional do ensino, equiparou a organização política 
do território à das dioceses e, com o objetivo de aumentar sua 
legitimidade simbólica, trouxe para o alto escalão do partido 
único criado por Habyarimana o arcebispo de Kigali, Vincent 
Nsengiyumva, sucessor do Mons. Perraudin, selando a aliança entre 
o poder central e a Igreja.3 Essa proximidade foi tão grande que, 
segundo Jacques Semelin (2005, p.144), não espantou o fato de 
hierarquia da Igreja ter-se abstido “de condenar a política de cotas 
para os Tutsis instituída pelo regime e, em geral, silenciar quanto às 
violências perpetradas contra eles”. Até meados dos anos 1980, o 
regime contou com a benevolência da comunidade internacional, 
que só tinha olhos para as cifras que denotavam um crescimento 
econômico que não beneficiava a população, profundamente 
empobrecida e enfrentando a fome, a violência e a AIDS à medida 
que crescia em ritmo galopante.

Contudo, a posição privilegiada da Igreja em nada contribuiu 
para resfriar o discurso de ódio alimentado por rancores 
profundamente internalizados. No final da década de 1980, a queda 
do preço do café no mercado mundial passou a afetar as camadas 
mais favorecidas e medidas de ajuste econômico reacenderam as 
insatisfações no plano simbólico. Esses fatores, ao lado de uma 
pressão internacional pelo fim do modelo de partido único, levam 
a uma desestabilização do regime que coincidiu com o início dos 
ataques da Frente Patriótica Ruandesa (FPR), guerrilha formada por 
tutsis exilados que tentam retornar ao país.

Os violentos confrontos que opuseram a FPR ao exército e 
às milícias de apoio a Habyarimana envolveram, por um lado, os 
governos de Uganda, e por outro, os do Zaire (atual República 
Democrática do Congo), da Bélgica e da França, cuja presença militar 
naquele momento até hoje suscita uma forte polêmica. A assinatura 

3  Para efeitos de comparação, o relatório sobre o genocídio de 1994 produzido 
pela Organização da Unidade Africana em 2000 aponta que, embora estivessem 
favoráveis ao regime de Habyarimana, as denominações protestantes, que acolhiam 
cerca de 20% da população, jamais ocuparam posições institucionais.
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dos Acordos de Arusha, na Tanzânia, tinha como objetivo cessar os 
enfrentamentos, mas intensificaram a insatisfação de alas radicais 
que desde o começo atuavam no sentido de reinflamar a população 
com base na oposição entre hutus-bantos e tutsis-hamitas. O avião 
que trazia Habyarimana e o presidente do Burundi de mais uma 
rodada de negociações foi abatido quando se preparava para pousar 
em Kigali na noite 6 de abril de 1994. O exército e as milícias não 
demoraram para proceder à perseguição de tutsis pré-selecionados 
em listas. As rádios de apoio ao regime conclamaram a população 
hutu à perseguição contra os tutsis, e uma complementaridade nas 
execuções foi rapidamente posta em prática, com as milícias vindo 
terminar o serviço iniciado pelos civis.

A proximidade com o regime pôs a Igreja numa situação 
desconfortável. A mensagem enviada aos bispos e fiéis ruandeses 
em 8 de abril de 1994 pelo papa João Paulo II não encontrou eco 
na hierarquia católica local. Muitas igrejas comunitárias serviram 
de local de refúgio – sendo a mais célebre delas a de Nyamata, 
atualmente convertida em memorial –, mas a aglomeração num 
espaço reduzido apenas facilitou o trabalho dos genocidas. O 
próprio corpo eclesiástico foi afetado, com centenas de membros 
mortos entre bispos, padres e freiras. A complexificação dos fatos 
ao longo dos cem dias de massacre, com acusações de participação 
ativa por parte de religiosos, levou a um silenciamento da Igreja 
que perdura até os dias atuais. A hierarquia católica local se 
tornou, assim, “porta-estandarte da linha que põe a Igreja acima 
do tumulto. Ela trata da mesma forma o carrasco e a vítima, 
conclamando-os à reconciliação, dizendo-se sensível às dores de 
ambos” (NGABONZIZA, 2014, p.31).

RELIGIÃO E PODER EM INYENZI OU LES CAFARDS, LA FEMME 
AUX PIEDS NUS E L’IGUIFOU

Como vimos, a atuação da Igreja Católica em Ruanda sempre 
esteve associada às diferentes formas de exercício do poder 
desde o início da colonização até o Genocídio de 1994. Isso quer 
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dizer que os impactos dessa relação não se limitaram à tomada 
de decisões políticas; o dia a dia da população também foi 
influenciado, e se o relato histórico ainda se ocupa de explicar 
os processos macroestruturais, cabe ao texto literário explorar 
mais profundamente aquilo que diz respeito às individualidades 
e às sensibilidades. Trata-se de um dos desafios dos campos 
testemunhal e ficcional que se desenvolveram com a experiência-
limite do Genocídio, e a obra de Scholastique Mukasonga se 
inscreve nesse fluxo de produção com a peculiaridade de propor 
retratos da condição dos tutsis em Ruanda em diferentes fases da 
história do país, todas elas contando com uma forte presença de 
membros da Igreja.

O olhar panorâmico que tenho lançado sobre a obra de 
Scholastique Mukasonga me permitiu reconhecer, em Inyenzi ou 
les Cafards (2006) e La femme aux pieds nus (2008), determinados 
aspectos que são fundamentais na integração do discurso de 
memória à escrita que posteriormente se assumirá como ficcional. 
Ambos os relatos recorrem, em larga medida, à adoção do ponto 
de vista infantil por trás do qual se situa a voz da adulta que busca 
registrar existências e histórias em risco de apagamento definitivo. 
A publicação de L’Iguifou em 2010 reforçará essa compreensão na 
medida em que as narrativas que compõem esse livro resgatam 
diversos episódios das obras precedentes, ressignificando-os a fim 
de atender a novos objetivos narrativos.

Essa característica também pode ser identificada em relação 
ao tema que nos interessa neste artigo. Desde suas primeiras 
publicações, Scholastique Mukasonga trabalha com a compreensão 
do genocídio de 1994 como ponto culminante de um longo e 
complexo processo, cujas raízes estão diretamente ligadas à 
implantação de missionários e colonizadores europeus em Ruanda. 
Como vimos, esse processo já se iniciou afetado pela interpretação 
da realidade local segundo parâmetros estranhos às crenças, 
tradições nativas e a ação conjunta de administradores e religiosos 
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contribuiu para a conversão das categorias sociais já existentes 
em etnias hierarquizadas. Solidificada pela burocracia colonial, 
essa estratificação levou a reviravoltas que também tiveram a 
contribuição de lideranças da Igreja Católica. Assim, temos nas 
primeiras obras de Scholastique Mukasonga um elemento comum: 
a centralidade das missões na organização da vida social dos tutsis 
deportados para o Bugesera, na qual elas desempenharam um 
papel complexo de mediação entre o regime opressor e a população 
oprimida e deram seguimento às práticas de catequização e 
escolarização iniciadas no período colonial.

Em Inyenzi ou les Cafards, a igreja de Nyamata é retratada 
como o único esconderijo seguro contra o terror infligido pelos 
bandos armados que acossavam os tutsis. Em 1994, a evacuação 
de civis europeus e de missionários realizada pela ONU deixaria 
cinco mil pessoas refugiadas nas dependências da igreja à mercê 
dos genocidas. Ao narrar a conversão desse local em memorial, 
Mukasonga tangencia um dos temas de seu romance Notre-Dame 
du Nil (2012), a instrumentalização política de símbolos religiosos:

Contra a parede de tijolos, à esquerda do altar, 
a Virgem de Lourdes, com o véu vermelho de 
sangue, vela sobre os bancos agora vazios. Ela 
teve sorte, a Virgem de Nyamata. Também é 
uma sobrevivente. Em outros lugares, em várias 
igrejas, os assassinos quebraram as estátuas da 
Virgem. Eles achavam que elas tinham recebido o 
rosto de uma tutsi. Não suportavam seu narizinho 
muito reto. (MUKASONGA, 2018, p.72-73)

Nessa obra, Mukasonga relata também a catequização por 
meio de ilustrações que cresciam em tamanho e intensidade diante 
dos olhos da criança e a participação da Igreja na ascensão dos 
hutus e na manutenção do regime de exclusão, que integra o relato 
nos episódios da vitória eleitoral do Parmehutu e da paradoxal 
exigência de afixação do retrato de Grégoire Kayibanda ao lado da 
imagem da Virgem Maria: “Vivíamos sob os retratos parelhos do 
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presidente que nos havia condenado ao extermínio e de Maria, que 
nos esperava no céu” (MUKASONGA, 2018, p.60).

Em La femme aux pieds nus, a narração é centrada na figura de 
Stefania, mãe de Mukasonga, que desempenhava na comunidade 
de deportados os papéis de casamenteira e de membro de um 
conselho de mulheres que tomavam importantes decisões para 
a vida social. Mukasonga a retrata como alguém que buscava a 
manutenção das mais diversas práticas tradicionais nas frestas 
deixadas pelo sistema que as missões católicas formavam com 
o regime. Stefania se relaciona de maneira bastante dinâmica 
com a verticalidade dessas instâncias de exercício de poder. 
São significativas, nesse sentido, passagens como a que mostra 
Stefania coletando na igreja de Nyamata indícios de novas 
incursões militares ou a integração de fragmentos isolados do mito 
hamítico às histórias narradas às filhas, que Mukasonga atribui às 
religiosas que se ocuparam de sua mãe na infância. A relação entre 
escolarização e catequização também está presente nos episódios 
em que a escritora narra a introdução de “novidades” europeias 
trazidas pela filha de uma vizinha que frequentava o noviciado e 
a atuação de Stefania para evitar a relegação social de crianças 
de famílias pagãs, que mostram como as missões manipulavam 
as limitadas oportunidades de exercício de cidadania naquele 
contexto: “Para serem admitidos nas aulas, era preciso ter um 
nome cristão” (MUKASONGA, 2017a, p.136).

Os contos de L’Iguifou desenvolvem temas como a fome, 
as diferentes formas de violência e o luto, trazendo indicações 
sobre a presença da Igreja Católica em Ruanda de forma apenas 
circunstancial. “Le deuil” traz uma protagonista que, à semelhança 
da autora, também viveu o genocídio a distância, e que, ao 
regressar a Ruanda, visita uma igreja convertida em memorial, 
cuja descrição lembra a da igreja de Nyamata. Na narrativa “La 
peur”, as crianças que convivem com o medo dos ataques se veem 
obrigadas a se refugiar na igreja situada ao lado da escola. Apesar 
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da brutalidade do professor, a escola dirigida pelos missionários já 
oferecia para as crianças alguma segurança em relação às estradas 
patrulhadas por militares. Os contos de L’Iguifou trazem, dessa 
forma, vários ecos do que Mukasonga já havia relatado em Inyenzi 
ou les Cafards, em especial nos capítulos dedicados à instalação da 
família num povoado nas proximidades de Nyamata, no período 
em que se intensificaram as perseguições aos tutsis – com uma 
atuação peculiar da Igreja Católica, que oferecia suporte ao regime 
e exercia diferentes formas de controle sobre a população, mas 
mantinha espaços ainda invioláveis pela agressividade dos grupos 
armados – o que ruirá no genocídio. Se, desde a ascensão política 
dos hutus, os espaços religiosos foram vistos como um abrigo 
para os tutsis, Jacques Semelin lembra que em 1994 “as igrejas 
se tornarão uma armadilha para aqueles que se refugiavam nelas” 
(SEMELIN, 2005, p.145).

RELIGIÃO E PODER EM NOTRE-DAME DU NIL
As relações entre religião e poder são fundamentais para o 

entrançamento do romance Notre-Dame du Nil, de 2012, vencedor 
do Prêmio Renaudot no mesmo ano e responsável pela consagração 
literária de Scholastique Mukasonga.4 A ação se desenvolve 
primordialmente num liceu fictício situado nas proximidades da 
presumida nascente do Rio Nilo, a cerca de 2.500 m de altitude e 
sob os auspícios da estátua da Virgem que dá título ao romance. 
Frequentado por filhas de membros do governo, de militares 
de alta patente e de famílias ricas, o liceu se destina a formar a 
futura elite feminina de Ruanda e é símbolo das relações de tutela 
da Bélgica em relação a sua ex-colônia. Isso significa que, sob os 
pretextos de proteger as meninas das tentações da vida urbana e 
de oferecer-lhes uma sólida educação moral, a instituição funciona 
como instrumento de valorização de suas alunas no mercado dos 
casamentos arranjados com fins políticos. As cotas étnicas então 

4  Uma adaptação cinematográfica, homônima ao romance, foi lançada em 2019 
com direção do escritor e cineasta franco-afegão Atiq Rahimi.



266

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

vigentes, que destinavam dez por cento das vagas escolares 
a estudantes tutsis, estão na base do conflito que envolve as 
estudantes e acompanha suas interações do começo do ano letivo 
até sua interrupção com o impacto das agitações sociais e políticas 
sobre a escola. Reproduzem-se nesse microcosmo, dessa forma, as 
tensões pelas quais Ruanda passou nos momentos finais da Primeira 
República e nas vésperas do golpe que levou Juvénal Habyarimana à 
presidência do país.

As protagonistas do romance são Virginia e Veronica, estudantes 
tutsis que buscam a sobrevivência num ambiente que reforça, de 
diversas maneiras, sua desvantagem em relação a estudantes hutus 
como Immaculée, Goretti e, principalmente, Gloriosa, filha de um 
importante membro do partido único. Gloriosa se impõe como líder 
da juventude militante pró-regime e tem como principal fiador de 
sua atuação o padre Herménégilde, capelão do liceu, membro do 
clérigo nativo e profundo defensor da primazia hutu. Herménégilde, 
por sua vez, mantém uma relação complexa com a madre superiora 
da instituição: embora ambos associem a educação cristã ali 
dispensada à defesa dos valores da Revolução Social, a conduta 
da madre superiora se distingue de certa forma por seus esforços 
para atenuar os efeitos da propaganda partidária e trazer para o 
primeiro plano os benefícios da educação religiosa.

Um breve episódio no primeiro capítulo do romance mostra o 
efeito das reviravoltas da história sobre o liceu. As estudantes Gloriosa, 
Veronica e Modesta – esta, filha de pai hutu e de mãe tutsi – são 
designadas para faxinar um canto da biblioteca e encontram fotos 
da inauguração da instituição que haviam sido retiradas da parede 
porque retratavam administradores coloniais, dançarinos tradicionais 
(intore) e, em particular, chefes tutsis cujos rostos aparecem riscados. 
Gloriosa espezinha as colegas ao assimilar os rabiscos de caneta a 
golpes de facão: “as fotos dos chefes sofreram uma ‘revolução social’” 
(MUKASONGA, 2017b, p.12). Segundo Adriana Rodrigues (2018, p.71), 
que explorou o romance Notre-Dame du Nil em artigo de 2018, esse 
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episódio anuncia um procedimento de anarquivamento que atua 
“em oposição ao arquivamento e aos processos destrutivos operados 
em Ruanda, [no qual] resta trazer à vista as imagens silenciadas, 
fantasmagóricas de moradores e da cultura local.”.

A associação entre a educação cristã e a propaganda política 
integra o discurso de personagens que ocupam lugares de 
autoridade. Uma delas é a cena que representa a chegada das 
alunas para o início do ano letivo. Gloriosa é recepcionada com 
grande efusividade pelo padre Herménégilde, que é interrompido 
pela mãe da aluna nos seguintes termos: “[...] ela tinha certeza de 
que sua filha receberia no liceu Nossa Senhora do Nilo a educação 
democrática e cristã que convinha à elite feminina deste país que há 
pouco fizera a revolução social que o livrara das injustiças feudais” 
(MUKASONGA, 2017b, p.28). Por sua vez, os discursos da madre 
superiora e do padre Herménégilde na aula inaugural refletem, 
em grande medida, os usos políticos da fé cristã: para aquela, as 
estudantes estavam ali para se tornar “modelos para todas as 
mulheres de Ruanda: não apenas boas esposas e boas mães, mas 
também boa cidadãs e boas cristãs, já que uma coisa dependia da 
outra” (MUKASONGA, 2017b, p.36-37).

O binômio religião-poder influencia profundamente as práticas 
pedagógicas do liceu, como nos trechos que descrevem sua 
estrutura curricular e o controle dos corpos subjacente à moral 
cristã. Entre as matérias descritas, encontra-se a aula de religião 
ministrada pelo padre Herménégilde, que discursava a favor da ação 
dos missionários. Já a vinda de professores franceses por meio de 
um programa de cooperação diplomática provoca uma viva reação 
por parte da madre superiora. Ela conclama o padre Herménégilde 
a vigiar esses jovens que, por terem escapado do serviço militar e 
vivenciado os movimentos de 1968, poderiam incutir a subversão e 
o ateísmo nas alunas.

Finalmente, temos no romance um capítulo que narra os 
conflitos vividos pelas adolescentes diante do desenvolvimento 
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de seus corpos e se desenrola a partir da menarca da personagem 
Modesta. No liceu, as orientações a respeito da menstruação 
ficavam a cargo da irmã Gerda, que ensina Modesta a usar e lavar 
os absorventes que as próprias alunas confeccionavam na aula de 
costura. Ao recebê-la, a religiosa afirma:

Agora você se tornou uma mocinha. Você vai ver 
como é sofrido: foi Deus que quis assim por causa 
do pecado de Eva, a porta do diabo, a mãe de todas 
nós. As mulheres foram feitas para sofrer. Modesta 
é um nome bonito para uma mulher, para uma 
cristã, e todos os meses, a partir de agora, esse 
sangue fará você se lembrar de que é apenas uma 
mulher, e se você achar bonita demais, lá estará ele 
para lembrá-la do que você é: apenas uma mulher. 
(MUKASONGA, 2017b, p.95)

A autoridade do padre Herménégilde se desdobra em abuso 
sexual no capítulo “Sob o manto da Virgem”. Interceptador de roupas 
femininas entregues por uma organização humanitária, o capelão 
costuma oferecê-las a alunas que se mostram mais empenhadas na 
triagem das doações. Chamada pela primeira vez ao gabinete de 
Herménégilde, Veronica é obrigada a se despir para experimentar 
um vestido. Insatisfeito com o caimento da roupa, o padre devolve o 
uniforme da estudante enquanto promete reservar-lhe um vestido 
mais curto e uma peça de lingerie com rendas.

Mas os abusos não se limitam às alunas tutsis. A estudante 
Frida, que havia frequentado Herménégilde por cerca de um ano 
até ser oferecida como esposa por seu pai, embaixador de Ruanda 
em Kinshasa, a um diplomata zairiano. O diplomata decide visitar 
a noiva no liceu e se apropria da casa do monsenhor para passar 
um fim de semana com ela. A resignação da madre superiora e, 
sobretudo, a justificativa apresentada pelo padre Herménégilde 
para aceitar a embaraçosa presença do embaixador passam pela 
consideração de ganhos políticos mais amplos, como a ajuda do 
Zaire na luta contra os supostos planos de dominação dos tutsis.
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No penúltimo capítulo do romance, vemos uma conversa 
entre Gloriosa e Modesta sobre a imagem da Virgem instalada 
pelos missionários que inauguraram o liceu nas proximidades da 
nascente do Rio Nilo. Trata-se de uma imagem da Virgem Maria 
com a pele pintada de negra. Contudo, para Gloriosa, a pintura 
lhe deu as feições de uma mulher tutsi, especialmente por causa 
do nariz fino, e a estudante, maior porta-voz da primazia hutu no 
liceu, considera inaceitável rezar diante de uma santa com “nariz 
de tutsi”. Embora se comprometa a solicitar a seu pai a troca da 
estátua, Gloriosa sugere antecipar-se à “destutsização” do liceu, 
já em curso em outras instituições do país, por meio de um gesto 
político – destutsizar a imagem pela “correção” de seu nariz:

Um verdadeiro nariz de ruandesa, um nariz do 
povo majoritário. [...] Sei de algumas tutsis que vão 
abaixar a cabeça, que tentarão esconder o nariz 
pequeno. [...] com meu pai, ninguém ousará dizer 
nada. Eles serão obrigados a mudar a estátua, a 
colocar outra lá, uma verdadeira ruandesa, com 
um nariz majoritário. Você vai ver, o partido vai 
nos felicitar. (MUKASONGA, 2017b, p.210-211)

Um golpe mal calculado danifica a imagem mais que o 
esperado. No dia seguinte, os peregrinos descobrem a estátua 
decapitada e, em meio ao pânico generalizado, Gloriosa toma a 
palavra em nome do partido único e faz um discurso carregado de 
ódio aos tutsis, de anticomunismo e de exaltação do regime. Essa 
cena marca a ascensão de Gloriosa, auxiliada por Herménégilde, 
ao posto de presidente do intitulado “Comitê de entronização 
da autêntica Nossa Senhora do Nilo”. Por meio desse comitê, 
a estudante e o padre estabelecem uma ligação direta com 
a Juventude Militante Ruandesa, cujos membros, segundo o 
religioso, davam curso à Revolução Social e visitariam o liceu a fim 
de realizar uma cerimônia cívico-religiosa.

Se, nas obras que precedem a publicação de Notre-Dame du Nil, 
Scholastique Mukasonga havia recorrido ao ponto de vista infantil para 
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narrar determinados aspectos da situação dos tutsis sob a repressão 
da Primeira República, predomina em seu primeiro romance o olhar 
das personagens adolescentes. As alunas do estabelecimento se veem 
confrontadas não apenas à tirania do regime; descortina-se diante 
delas todo o conjunto de imagens atribuídas aos tutsis pelos europeus e 
assimiladas pelos próprios ruandeses, mas seu poder de ação é limitado 
pela atuação dos religiosos que dirigem o liceu. Estes promovem 
uma educação moralizante, fundada sobre as noções de patriotismo, 
servilismo e discriminação étnico-racial, mas fazem vista grossa para a 
arbitrariedade e a tirania de indivíduos favorecidos por sua proximidade 
com o governo. Sendo assim, é importante ter em mente a articulação 
entre religião e poder para compreender os episódios do romance 
analisados acima em toda sua amplitude de sentido.

Em artigo dedicado à leitura desse romance, Adriana Rodrigues 
aponta um sentido mais amplo para a narrativa polifônica de 
Scholastique Mukasonga, proposta que subscrevo ao realizar a 
presente leitura. Esse acúmulo de vozes contribui para a elucidação 
tanto das questões étnico-raciais que envolvem as estudantes 
do liceu quanto do espectro de forças opressoras a que se veem 
submetidas por serem mulheres:

Na escola, na igreja, na sociedade, na política, 
no campo ou na cidade, todas estão submetidas 
ao jugo. [...] As estratégias narrativas (como o 
humor e o sarcasmo) empregadas pela autora 
são formas de espezinhar rumores e de proceder 
a uma crítica ao colonialismo, à igreja católica, 
ao patriarcalismo, aos agentes da violência. 
(RODRIGUES, 2018, p.79)

RELIGIÃO E PODER EM CE QUE MURMURENT LES COLLINES E 
CŒUR TAMBOUR

A passagem de exploradores, colonizadores e missionários 
por Ruanda são temas desenvolvidos por Scholastique Mukasonga 
em seu quinto livro, Ce que murmurent les collines (2014). Em “La 
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rivière Rukarara”, por exemplo, a autora evoca a quase sacralidade 
atribuída por sua mãe ao riacho que corria nas imediações da 
primeira casa da família e representa a si mesma lendo os relatos 
da expedição de Richard Kandt em busca da nascente do Nilo no 
mesmo local. É nessa segunda parte do conto que Mukasonga 
explora a já mencionada consolidação da imagem dos tutsis 
segundo o mito do hamita:

Onde não havia senão ruandeses, [os europeus] 
viram herdeiros diretos dos faraós egípcios, 
etíopes descendentes da rainha de Sabá, judeus 
que se perderam das dez tribos de Israel, cristãos 
coptas cuja memória deveria ser refrescada 
(MUKASONGA, 2014, p.34).

Nesses textos, é comum os narradores realizarem um recuo 
temporal que contribui para criar um efeito de transmissão de 
saberes reforçado por marcas de oralidade, pela sobreposição de 
discursos reportados e pelo uso do quiniaruanda. Dessa forma, 
Mukasonga dá nova roupagem à reapropriação da língua ruandesa 
e à representação do ato de contar, características presentes 
desde suas primeiras obras. Esses procedimentos já haviam sido 
descritos por Valérie Dussaillant-Fernandes em consideração a 
obras anteriores de Mukasonga, e é possível reconhecê-los também 
em Ce que murmurent les collines, pois, também aí, a inserção do 
quiniaruanda no interior da narração em francês

acrescenta uma certa oralidade ao texto, 
fazendo de Mukasonga uma contadora. Assim 
como sua mãe, que lhe transmitia conselhos 
e costumes do país, a escritora traduz 
aquela língua viva para os leitores franceses 
para melhor retomar posse de um passado 
recalcado, para melhor “traduzir os restos”. 
(DUSSAILLANT-FERNANDES, 2013, p.111)

O conto “Le bois de la croix” traz a história de Viviane, uma 
expatriada ruandesa que resgata episódios de sua infância, como as 
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aulas de catecismo, a preparação para a confissão e as peregrinações 
dos missionários de sua região de origem para explicar o uso de um 
talismã de madeira que fora objeto de deboche por parte de um 
namorado europeu. A narração ecoa em grande parte passagens de 
Inyenzi ou les Cafards ao tematizar o terror das crianças diante das 
imagens que traduzem passagens bíblicas e ensinamentos morais, 
interpretados tanto pela catequista quanto pelos alunos a partir de 
adaptações do conteúdo à cultura local. A descrição da ilustração 
que representa os pecados capitais é feita pela catequista com um 
forte apelo emocional que vem acompanhado de comentários que 
reforçam a criação de uma imagem inferior da mulher:

Aquele é o guloso, o outro é o ladrão, ao lado 
está o mentiroso e vejam, vocês o reconhecem? 
É o orgulhoso que se envaidecia de seu grande 
rebanho de vacas. E aquele ali, ou melhor, 
aquela ali, pois com certeza é uma mulher, é a 
impura, a adúltera, uma mulher livre como as de 
Kigali, que se deitam com todos os homens. [...] 
Todo mundo comete pecados, todos os homens 
são pecadores, principalmente as mulheres! 
(MUKASONGA, 2014, p.47)

Outro episódio reelaborado no conto gira em torno do medo de 
confessar-se de maneira incompleta. Em um trecho que ecoa ao mesmo 
tempo as memórias de Inyenzi ou les Cafards e a cena de assédio sexual 
de Notre-Dame du Nil, Viviane descreve a angústia na contabilização de 
seus pecados e a reação do padre na passagem relativa à luxúria:

Quando eu contava que, durante as férias, 
depois de tomar banho no riacho, eu e as outras 
meninas saíamos nuas para nos secar no meio 
dos papiros, o padre Damiano de repente 
passava a prestar mais atenção e perguntava 
se também vinha conosco a Josefa, que uma 
vez, sem eu saber por quê, ele havia chamado 
ao seu gabinete para oferecer uma medalha. 
(MUKASONGA, 2014, p.51)
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Já a implantação dos europeus na região é contada por duas 
vozes diferentes: a do padre Damiano, que enaltece o triunfo 
dos missionários, e o da mãe de Viviane, que ressalta a extrema 
violência dos colonizadores. Nessa altura, a sobreposição de vozes 
vem acompanhada de um recuo a tempos ainda mais pretéritos 
que os do relato de infância da narradora, acrescentando outro 
elo à cadeia de transmissão oral. As disputas entre os chefes locais 
e os missionários levam à destruição de uma árvore sagrada que, 
segundo os habitantes, guardava o espírito do mwami Ruganzu 
Ndori, figura capital dos mitos fundadores de Ruanda. A construção 
de uma cruz monumental a partir do tronco da árvore marca a vitória 
dos europeus, e é de sua base que a mãe de Viviane, como outros 
moradores fizeram anteriormente, mais tarde extrairá um pedaço a 
fim de produzir o amuleto da filha: “alguns esperavam anoitecer para 
arrancar uma lasca que eles carregavam consigo como um precioso 
talismã: se o deus dos brancos não me agraciasse com seus favores, 
diziam eles, então seria Ruganzu” (MUKASONGA, 2014, p.67-68). O 
desenrolar desse episódio revela uma das noções construídas na 
obra de Scholastique Mukasonga em relação à transculturação da 
população ruandesa, que promove sínteses entre os costumes e as 
crenças locais e padrões culturais e religiosos estrangeiros.

Temas como a participação dos missionários europeus nas 
disputas de poder e a transculturação aparecem em “La vache 
du roi Musinga” e “Le Malheur”. No primeiro, o avô da narradora 
ficcionaliza a deposição e o desterro do mwami Yuhi Musinga 
após este ter-se recusado a aceitar o batismo como haviam feito 
outras lideranças tutsis, condição imposta pela administração 
colonial e pelo Mons. Classe para que Musinga mantivesse o 
poder. Já em “Le Malheur”, um conselho de mulheres busca uma 
explicação para as sucessivas mortes dos filhos de Anonciata, 
uma moradora da colina. As causas aventadas se situam mais uma 
vez no cruzamento entre, por um lado, a concepção de mundo 
e as tradições ruandesas e, por outro, os aportes culturais dos 
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brancos. Uma a uma, as mulheres levantam motivos como uma 
praga lançada por um pretendente rejeitado, a imitação do hábito 
supostamente europeu de casar-se por amor e não segundo 
tratativas interfamiliares e o cumprimento do destino anunciado 
no nascimento de Anonciata. A mais velha das matriarcas suspeita 
de uma série de maldições que teriam acompanhado a família da 
mulher em sua migração do norte, área de conflitos entre nativos 
e colonizadores, para a colina. Outra participante da reunião, mãe 
orgulhosa de um padre, substitui os termos dessa leitura animista 
pela distinção entre Deus e o Diabo. Seu discurso aponta para 
processos de assimilação de discursos exógenos:

Se o diabo atormentar alguém de muito perto, 
[...] [os padres] sabem como mandá-lo embora. 
Foi meu filho que me contou o segredo deles. 
Como vocês sabem, Anselme foi ao seminário 
e virou um umupadri igual a um branco, então 
os brancos foram obrigados a lhe revelar alguns 
dos seus segredos. Acho que o diabo está em 
algum lugar da casa de Anonciata, talvez na sua 
barriga, mas meu filho o encontrará. [...] Assim 
que o monsenhor autorizar, Anselme virá molhar 
a casa de Anonciata e a própria Anonciata com a 
água dos abapadri, que é um remédio poderoso. 
(MUKASONGA, 2014, p.137)

O segundo romance de Scholastique Mukasonga foi publicado 
dois anos após Ce que murmurent les collines. Em Cœur tambour, 
encontramos inovações de conteúdo e estilo como uma ampliação 
do espaço de desenvolvimento da narrativa, a aproximação de 
elementos culturais ruandeses à diáspora africana pelo Atlântico e 
uma mimetização de gêneros textuais distintos em cada uma das 
três partes da obra. A mais extensa dessas seções corresponde ao 
caderno de memórias de juventude de Prisca, uma tutsi que inicia 
seu percurso escolar em uma missão católica nas proximidades da 
fronteira entre Ruanda e Uganda. Paralelamente, a protagonista é 
abordada pelo espírito ancestral Nyabingui, associado à rebeldia, 
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que se manifesta em seu corpo ao toque de tambores tradicionais 
por meio de uma performance comparada a um transe musical. Ao 
encontrar um conjunto de percussionistas que faziam uma turnê pelo 
continente em busca das “raízes profundas de sua ‘africanidade’” 
(MUKASONGA, 2016, p.23), Prisca entrevê uma possibilidade de 
escapar da repressão ao ser identificada por um idoso que esconde 
um grande tambor tradicional como sua prometida guardiã e ao 
adotar o nome artístico de Kitami em referência a uma antiga rainha 
ruandesa igualmente habitada pelo espírito Nyabingui. Tendo 
integrado Prisca/Kitami e o tambor ancestral, o grupo alcança a fama 
e excursiona pelos polos de imigração de africanos e caribenhos até 
fixar residência na ilha de Montserrat, onde a cantora morre em 
circunstâncias misteriosas, aparentemente esmagada pelo peso do 
instrumento que ela protegia.

A obra aborda a atuação de missionários católicos em Ruanda 
em diferentes passagens do caderno de memórias de Prisca, 
com destaque para o papel desempenhado pelo carismático 
padre Martin, membro da congregação dos Padres Brancos, que 
atuava como intermediador das relações entre a população e o 
administrador local, já que a Igreja era considerada por este “uma 
das mais firmes escoras da República” (MUKASONGA, 2016, p.81). 
O padre acompanhava de perto os progressos escolares de Prisca 
e a faz entrar no coral que ele dirigia. É em sua estreia à frente do 
coral que Prisca viverá seu primeiro transe ao som dos tambores, 
descrito pelo religioso como uma “dança frenética, convulsiva e 
indecente [...], uma crise histérica ocasionada pela chegada das 
primeiras regras” (2016, p.86). Mais tarde, já afastada do coral, 
Prisca volta a estudar com o padre Martin e, apesar das barreiras 
que o regime impunha aos candidatos tutsis, obtém a aprovação 
no exame admissional para o ensino secundário, inscrevendo-
se em um liceu da capital – numa reelaboração da biografia de 
Scholastique Mukasonga, que recupera esse episódio em outros 
momentos de sua obra.
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Em um dos retornos de Prisca ao povoado, o padre Martin 
a encarrega de organizar a biblioteca da missão. Ela descobre os 
cadernos do padre Régis e do frei Rogatien, antigos missionários que 
viveram no local – o primeiro, um filólogo que se dedicou a procurar 
traços comuns entre o quiniaruanda e as línguas da Antiguidade e 
do Chifre da África; e o outro, autor de um diário no qual relatou a 
violenta disputa entre ingleses e alemães, preocupados em traçar 
a fronteira de suas respectivas colônias, e os guerreiros da rainha 
Muhumuza (também habitada pelo espírito Nyabingui como sua 
antecessora Kitami), que viu seu território ser dividido ao meio 
entre os invasores. É importante notar que o referido diário registra 
uma reunião de missionários que, embora professassem o dogma 
da Trindade, afirmavam: “O que não entendo, concluiu o padre 
Régis, é que Kitami é Nyabingui e também é Muhumuza. Já eu, frei 
Rogatien, afirmo: não há nada a se entender no que diz respeito ao 
diabo” (2016, p.126).

Apesar de obter o diploma secundário, Prisca se vê impedida 
de continuar os estudos pelo governo pró-hutu; segundo o 
prefeito do povoado, “é preciso respeitar as cotas. É a lei da 
nossa República, é uma questão de justiça. Veja bem, nós somos 
majoritários, foi Deus quem quis assim, e essa maioria deve ser 
respeitada [...]” (2016, p.132). Ao consultar um dossiê que associa 
Prisca ao padre Martin e levanta contra ela suspeitas de bruxaria, o 
prefeito decide oferecê-la como esposa a um membro do regime. 
Movida por Nyabingui, Prisca vê o exílio como a única solução 
diante desse cenário, o que ela consegue realizar após conhecer 
os músicos que visitam a região.

Ainda sem tradução para o português, Ce que murmurent les 
collines e Cœur tambour são livros que têm como peculiaridade 
dentro do conjunto da obra de Scholastique Mukasonga o fato 
de explorarem um período-chave para a compreensão da história 
recente de Ruanda. Os diversos recuos temporais encontrados 
nos contos e a leitura dos cadernos dos missionários, feita pela 
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protagonista do romance, ajudam a compreender o impacto da 
chegada dos europeus na cultura, na organização social e na 
política local. Ao focalizar essas relações, Mukasonga enriquece 
uma compreensão que já havia sido apontada em suas obras 
anteriores: a saber, a de que o genocídio de 1994 é o ápice de um 
longo processo histórico, baseado, num primeiro momento, numa 
lógica de colaboração mútua entre missionários e agentes coloniais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O percurso de leitura proposto neste trabalho revela o 

quanto as relações entre religião e poder têm sido um aspecto 
fundamental da obra de Scholastique Mukasonga, pois ele está 
ligado diretamente à historicidade do entendimento da autora 
sobre o genocídio de 1994. Entender como as diferentes formas 
de exercício do poder em Ruanda se sustentaram em práticas e 
discursos chancelados por agentes eclesiásticos é algo que pode nos 
ajudar, inclusive, a entender uma parte da nossa própria formação 
cultural, já que o leitor brasileiro – que (re)descobre nos livros de 
Mukasonga capítulos ainda mal conhecidos da história da África 
– está inserido numa cultura que compartilha com grande parte 
desse continente o fato de esbarrar-se diariamente na herança da 
interdependência entre as estruturas administrativas, econômicas 
e religiosas implantadas no início da colonização portuguesa.

Em sua maioria produzida em línguas europeias (ou vertida para 
elas) e publicada nos grandes centros mundiais de difusão editorial, a 
biblioteca de testemunhos e obras ficcionais que se constituiu após 
a experiência do genocídio dos tutsis tem uma importante função 
política: reforçar a necessidade de se desconstruir a visão parcial 
da mídia e das lideranças políticas ocidentais sobre o massacre. 
Essa atitude, que antecede a própria prise de parole, corresponde 
não somente a uma resposta ao trauma, mas ao costume ocidental 
de associar a África a calamidades naturais e sociais. A tonalidade 
dominante desses discursos sempre foi a da fatalidade: “Mais 
uma vez, a televisão apelou para a emoção e a compaixão. Ao 
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telespectador, ela não propôs nenhuma ferramenta de análise 
para compreender a violência em Ruanda, embora insistisse 
em sua gravidade extrema” (SEMELIN, 2005, p.248). Inserida na 
biblioteca que falamos acima e paulatinamente disponibilizada 
para o público brasileiro ao lado de títulos de outros autores, a obra 
de Scholastique Mukasonga sensibiliza e informa o público e ao 
explorar diferentes etapas das histórias de Ruanda e da África, com 
atenção à construção de dinâmicas sociais que explicam a escalada 
do ódio até o ato extremo do genocídio. Ler essa obra, difundi-la, 
discuti-la e pô-la em contato com outras, nacionais ou não, é uma 
das contribuições que podemos dar para criar em nosso país uma 
cultura da memória intelectualmente honesta e comprometida 
com o respeito à dignidade humana.
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reFLeXIONs sUr L’IMAGe de LA FeMMe dANs 
L’eXIL seLON JULIA de GIseLe PINeAU

Júlia simone Ferreira (UFJF)

Brièvement parlant, Gisèle Pineau est née à Paris en 1956. 
Fille d’une famille d’immigrés, originaires de la Guadeloupe, elle 
passe toute son enfance dans la région parisienne, «dans une cité 
en Île de France» (PINEAU, 1996, p.12). Pour l’auteure, la France 
devient alors un pays d’exil, bien qu’elle soit née à Paris, mais c’est 
à Guadeloupe qu’elle retrouve ses racines et ses repères, sa vraie 
identité culturelle et historique. 

N’oublions pas que Pineau a apprit la langue créole grâce à sa 
grand-mère Julia, une femme déterminée et engagée à préparer ses 
petits-enfants pour le retour en île. Et cela lorsqu’elle est arrivée, 
malgré elle, à Paris pour six ans. En effet, elle leur raconte la culture, 
la gastronomie et les mœurs de la Guadeloupe. Julia fait comprendre 
qu’elle est très nostalgique du pays et de sa vie quotidienne. 
Son plus grand souhait est d’y retourner, quand l’occasion se 
présentera. Le père de Pineau, « militaire de carrière », (PINEAU, 
1996, p.23) avait décidé de l’emmener en France, pour échapper à 
la violence conjugale, dont elle était victime en Guadeloupe. Ainsi: 
«Le maréchal l’emmène en France. Il a décidé. Elle va vivre loin 
du bourreau, loin des coups […] son cœur saigne quand il songe à 
l’enfer qu’elle endure à Routhiers, de la voir sur ce chemin de croix» 
(PINEAU, 1996, p.36). 

On se demande pourquoi la grand-mère: «enchaînée, 
bâillonnée, meurtrie et humiliée», (1996, p.32) ne réagissait 
pas aux violences subies par son époux Asdrubal? Lorsque son 
«Bourreau la rossait à grands coups de pied et usait son fouet 
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sur son dos»? (1996, p.16) Ou encore: Pourquoi «elle ne fomente 
aucune vengeance » envers son Bourreau? Parce que Man Yan 
«est inoffensive en quelque sorte […]. Elle est une Marianne […] 
une idole africaine» (1996, p.15 e p.32).

Au fond, elle incarne une femme guerrière et pacifique. Tout 
se passe comme si son «esprit était plus fort que [sa] chair [et] c’est 
[cette] force de l’esprit, sur les douleurs du corps» (1996, p.49) que 
les «mains jointes, [elle] jure que ses souffrances passent, dans le 
miel et [dans] des prières. En effet, elle préfère le protéger au lieu 
de se venger, puisqu’Asdrubal est l’homme que le Seigneur lui a 
envoyé» (PINEAU, 1996, p.36).

Elle savait qu’il était infidèle, qu’il chassait d’autres femmes noires 
du village et que plusieurs d’entre elles avaient des enfants avec lui, car 
«il semait sa graine partout en Guadeloupe» (PINEAU, 1996, p.95). 

Dès son arrivée en France, dans ce pays où « tous les atouts de 
beauté, liberté [et] facilité» (1996, p.29), Man Yan reste toujours 
attachée à sa Guadeloupe, son pays natal. Elle est «une pauvre 
vielle femme illettrée» (1996, p.83) qui ne demande qu’à vivre à la 
campagne auprès de ses animaux et de son jardin. En vérité, elle n’a 
jamais voulu quitter son île, malgré la misère et les maltraitances 
de son mari. C’est son fils militaire qui l’a forcée à venir en France, 
à vivre dans une banlieue parisienne où la grand-mère ne sent 
vraiment pas chez elle. En effet: 

Mon Dieu, la froidure entre dans la chair et perce 
jusqu’aux os. Tous ces Blancs-là ne comprennent 
pas mon parler. Et cette façon qu’ils ont à me 
regarder comme si j’étais une créature sortie de 
la côte de Lucifer. Faut voir ça pour le croire. A 
mon retour en Guadeloupe, je raconterai à Léa 
que Là-bas, la France, c’est un pays de désolation 
(1996, p.55).

[Et elle en conclut]: Je ne comprends pas 
pourquoi des Nègres vont se perdre dans ce 
pays-là. (PINEAU, 1996, p.65)
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Dans ces paroles, on observe que Julia porte un regard critique 
envers la France. Ainsi, par l’emploi des termes: «chair», «froidure», 
«percer», «Lucifer» et «désolation» tout porte à croire qu’il y a là 
quelque chose d’inconscient et d’intime, des sentiments profonds 
mêlés de haine et de dégoût. Tout en arrière plan symbolique, 
ce sentiment traduit ce qu’elle ressent depuis toujours, «dans la 
froidure de sa chair» et cela lorsque qu’elle «marche sur une terre 
qui a tant saigné, à respirer, en contenu des relents des souffrances 
d’esclavage qui ne sont pas parties, comme ça, dans le vent de 
l’Abolition, à sucer l’os de la désespérance, faut comprendre la rage, 
aussi la peur» (PINEAU, 1996, p.38).

En France, l’enfant reste très attaché à sa grand-mère Man 
Ya ou Julia, qui ne parlait que le créole. Elle lui fait découvrir la 
Guadeloupe par des histoires qui parlent de magie, de sorcellerie, 
d’esclavage et de cyclones qui «dévastent la mer caraïbe». C’est 
grâce à sa grand-mère et ses histoires que l’auteure deviendra 
écrivaine et la langue créole prendra sa place dans plusieurs récits. 
L’écriture devient alors une source pour «animer les souvenirs» 
d’enfance (PINEAU, 1996, p.141).

Au fur et à mesure que le texte progresse, la grand-mère 
deviendra médiatrice entre la France et la Guadeloupe. Au fond, 
les histoires racontées par Julia permettaient au personnage-
narrateur de faire face à l’expérience du racisme, de l’injustice 
sociale et de l’intolérance, subies tantôt à la cité comme à l’école. 
Julia, qui connaît déjà ces expériences amères vécues en exil, va 
lui dévoiler ses vraies racines et son identité insulaire, perdues 
en France. Tout va se passer comme si l’exil douloureux de la 
grand-mère était une source de reconnaissance et de révolte 
pour l’enfant exilée. À traves les parallélismes, comme pour sa 
grand-mère, la narratrice se voit aussi rejetée et exclue en France 
et acceptée en Guadeloupe. En effet, c’est à travers une société 
de plus en plus intolérante et injuste que la narratrice se voit, de 
moins en moins, française. À l’école, par exemple, l’enfant sent le 
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racisme exacerbée de la «folle» méchante professeure, Madame 
Baron, qui l’oblige à rester «sous [son] bureau comme [un] chien à 
la niche ». N’ayant pas vraiment le courage de dévoiler cet incident 
à ses parents, elle préfère écrire des lettres à sa grand-mère, en 
lui expliquant qu’au: «collège, […] Madame Baron n’aime pas voir 
[s]a figure de négresse, [s]a peau noire. [Et l’enfant conclut]: 

Comment vivre dans un pays qui vous rejette à 
cause de la race, de la religion, ou de la couleur 
de la peau? Enfermée, toujours enfermée! […] 
Porter une étoile jaune sur son manteau. Porter 
une peau noire matin, midi et soir sous les 
regards des Blancs. […] J’ai envie de gagner les 
airs. Suivre les grands vents qui balayent le Pays. 
(PINEAU, 1996, p.152-153) 

Selon Gisèle Pineau, sa grand-mère représente «la [Guadeloupe] 
de façon subversive, quasi-clandestine, [elle] parvient à transmettre 
à ses petits-enfants la langue et l’imaginaire créoles, par les contes 
et [et] légendes […]. En vérité, Julia est celle qui éduque et désaliène 
les enfants, leur montrant le chemin du pays leur donnant une 
identité, les ré-enracinant dans leur territoire» (GASSION, 2018).

En effet, l’auteure reconnaît que pendant son enfance, elle 
a vécu le racisme, l’intolérance raciale et toute sorte de violences 
verbales que l’ont marquée profondément dans sa vie personnelle. 
Par ses blessures intérieures, elle nous déclare: 

Lorsque que j’avais une douzaine d’années, 
je me souviens bien […] les quotidiens des 
enfants noirs, Guadeloupéens, coupés de leurs 
racines et confrontés à un monde rejetant. […] 
J’ai commencé à écrire des livres des histoires 
de mon enfance, confrontée au racisme et aux 
préjugés. L’écriture est devenue pour moi un 
combat, un engagement. C’est à traves l’écriture 
que je me construis, que je défends mes idées, 
que je lutte contre le racisme et l’intolérance 
aussi. (AVIGNON, 2007) 
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C’est dans une banlieue parisienne peu accueillante que le 
racisme et le problème d’identité touchaient de près l’auteure. 
L’expérience vécue dans son enfance est souvent mise en question 
dans ses récits. Entre réalité et fiction, Pineau tisse son œuvre par 
ses expériences personnelles, vécues en France et en Guadeloupe. 
Rien n’est laissé sous silence. En effet, elle nous déclare: «Il fallait 
raconter les histoires de l’exil créole, la situation des Antillais dans les 
banlieues parisiennes, le sentiment d’amour-haine pour la France, le 
manque du pays d’origine, le rejet de manières créoles, de la langue, 
des croyances magico-religieuses» (IONESCU, 2007, p.3).

Dans cette perspective, ce n’est pas un hasard que dès 
l’ouverture et tout le long du texte la narratrice-personnage décrit 
le racisme et l’injustice sociale vécus en banlieue et surtout à l’école. 
Ainsi, on entend maintes fois: «Négro, négresse à plateau, blanche-
neige, bamboula, charbon […]» (1996, p.11). «Retourne dans ton 
pays!» Ou encore: «Négro! Sale négresse! Charbon, blanche-neige 
(1996, p.103 e p.80), ou bien encore: «Négresse à plateau! Y’a bon 
Banania!» (1996, p.170). Et finalement: «Retournez en Afrique! 
Sales Négros! Allez manger des bananes dans votre case en paille! 
(PINEAU, 1996, p.209).

Face aux injures entendues, l’enfant incapable de se défendre 
reste complètement tétanisé. À cause de sa couleur de peau, elle ne 
comprend pas pourquoi autant de violences verbales. Et en entendant 
les mots: «retourne chez [toi], en Afrique, [elle répond]: «Je veux bien 
retourner dans mon pays. Mais quel pays? Quelle Afrique? (PINEAU, 
1996, p.140). Une Afrique dont les ancêtres gardent encore les traces 
où les plaies ouvertes, dans leurs «chairs», n’arrivent toujours pas à 
guérir le passé? Et comment oublier les blessures de l’esclavage et 
du déracinement? Maryse Condé l’explique: «Aucune société n’a été 
plus obsédée par son passé, [concernant la traite] que les sociétés 
de la Guadeloupe et la Martinique […]. Les détails du voyage des 
esclaves, leur condition, leurs souffrances sont faits d’histoire [dans 
les îles]» (CONDÉ, 1993, p.11). 
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Dans ces passages, on observe un regard critique envers une 
société qui se cantonne dans des stéréotypes et dans des préjugés. 
Toutes ces appellations racistes étaient courantes pendant les 
années 60 en France. La société française n’était pas habituée à la 
diversité raciale dans son territoire. Ainsi, la narratrice personnage 
met en lumière l’histoire de la présentatrice martiniquaise 
nommée «Sylvette Cabrisseau». Elle se voit obligée de quitter son 
travail à la télévision française suite aux plaintes exprimés par 
des téléspectateurs xénophobes. Dans des lettres anonymes, ils 
expriment leurs mécontentements de voir «une noire à la télé» tous 
les jours. En effet: 

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

Dans ces passages, la narratrice constate que ses douleurs, 
les plus profondes, ne se manifestent pas seulement au niveau 
individuel, mais également au niveau collectif. En fait, avec les 
parallélismes, l’enfant compare sa vie personnelle à celle de la 
présentatrice. Puisqu’elle était aussi une victime du racisme qui a 
«tant souffert, par les injures, menaces, calomnies [Et la narratrice 
conclut:]. Comme toi, nous étions déchirés, piétinés, démolis» 
(1996, p.102). Au fond, il y a là un message à faire comprendre aux 
exilés: à cause de leur couleur noire, ils n’appartiennent pas à la 
société française de couleur blanche. 

Enfin, au fur et à mesure que le texte progresse, l’enfant 
reconnaît finalement que sa grand-mère est plus qu’une conteuse 
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d’histoire et de légendes guadeloupéennes. En vérité, c’est le passé 
esclavagiste et colonial que Julia raconte aux enfants. La grand-
mère se trouve dépositaire de la connaissance du passé et transmet 
tout ce savoir à l’enfant. Au fond, elle est celle qui lui fait découvrir 
son identité créole. Dans cette perspective, la narratrice ressent les 
mêmes émotions que sa grand-mère par rapport à la Guadeloupe: 
elle s’identifie aux histoires et aux personnages racontés et construis 
par elle. À présent, ils font partie de sa vie personnelle et de son 
passé: l’Afrique et la traite appartiennent désormais à ses ancêtres. 
D’abord, elle s’interroge sur leurs histoires: 

L’idée de l’esclavage habita mes nuits, […] je 
voyais la cale du bateau, les corps entassés, la 
traversée, le tangage infernale, la terreur. Lequel 
de mes ancêtres a connu cers fers? D’où venait-
il exactement? Son nom? Sa langue? Tout était 
effacé… (PINEAU, 1996, p.114) 

Ensuite, elle constate que la Guadeloupe n’est plus seulement 
de Julia, le pays lui appartient aussi. Comme pour sa grand-mère, 
le mépris et la colère ne font que s’agrandir et la touchent en plein 
fouet, dans cette métropole qu’elle veut quitter à tout prix. 

Enfin, trois ans après le départ de sa grand-mère, la «délivrance» 
de l’enfant est enfin arrivée et cela grâce à la fermeture des 
écoles pendant les événements de mai 68. La famille est décidée 
à quitter définitivement le pays et ainsi retourner au pays natal. 
Pour écrire les histoires que sa grand-mère lui a transmises, 
l’enfant veut «quitter cette terre-là qui [la] repousse. Alors, [elle] 
devient écriveuse d’après-midi, gribouilleuse de minuit, scribe du 
petit matin. Écrire pour s’inventer des existences. Porte-plume 
voyageur, encre magique, lettres sorcières qui ramènent chaque 
jour dans un pays rêvé» (PINEAU, 1996, p.140). 

Finalement, l’enfant devient une écrivaine mais, en fait 
c’est Gisèle Pineau que va écrire à sa place, en tant que «femme 
noire créole» et au nom de toutes les femmes qui ont subies les 



287

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

conséquences de l’esclavage, de la colonisation et de l’impérialisme 
culturel dont elles étaient doublement victimes par les critères de 
race et de sexe. Et l’auteure en conclut: «Écrire me fait croire en la 
liberté. Écrire me fait espérer en quelque chose, un monde rêvé, 
[enfin] un monde meilleur pour les femmes» (AVIGNON, 2007).
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QUANdO O cArtÓGrAFO se APAIXONA
POr seU OBJetO

Laura taddei Brandini (UeL)

CARTOGRAFIA DO MUNDO
Cartografia e literatura são termos que se conectam por 

intermédio da Literatura Comparada. Essa, no momento presente, 
se estabelece principalmente sobre dois pilares: por um lado, o 
gesto comparatista, ancestral modo de acesso ao conhecimento, 
adquire atualmente a função de conhecer o Outro, no sentido 
amplo do termo, abarcando lugares, culturas, pessoas e saberes. 
Por outro lado, as relações das literaturas com a geografia têm 
adquirido crescente importância, pois implicam as noções de 
território, fronteira, espaço e tudo o que se relaciona com eles, 
sobretudo o Estrangeiro, o Outro, o exótico. Os dois pilares se 
complementam e se imbricam, se procuram e dialogam, por vezes 
são inseparáveis. Eles fundamentam estas reflexões, situando-as, 
mais especificamente, no âmbito do que hoje se compreende por 
Literatura-Mundo, uma das faces da Literatura Comparada.

Em What is World Literature?, de 2003, uma das obras que 
estabelecem as bases da Literatura-Mundo, David Damrosch propõe 
que a Literatura Comparada volte a suas origens, resumidas no belo 
conceito de Weltliteratur, cunhado por Goethe em carta a seu discípulo 
Eckermann, em 1827. No contexto romântico, Weltliteratur significa 
uma postura de abertura às literaturas que não integravam o cânone 
europeu, proposta revolucionária num momento de afirmação dos 
Estados nacionais, processo no qual as literaturas tinham importante 
papel, representando a síntese da cultura de uma nação.
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Mais do que uma ideia, a compreensão de Goethe implica num 
ethos, como aponta Eloá Heise em artigo que examina a origem 
do termo. Segundo a autora, “A ideia de uma literatura mundial 
surge da crença na existência de um constante processo de efeitos 
recíprocos entre as literaturas nacionais” (2007, p.43), o que, se por 
um lado questiona sua suposta autossuficiência – e, por conseguinte, 
das culturas agrupadas sob as etiquetas dos Estados –, por outro 
abre as portas para os Estudos Comparados, exaltando os diálogos 
entre as literaturas. A Weltliteratur é, portanto, idealmente, “[…] 
uma conversa entre nações, a participação espiritual de uns com 
os outros, uma doação recíproca, um receber, um fomento e uma 
complementação de ambos os lados” (2007, p.47).

Pela força dialógica da concepção de Goethe, a Weltliteratur 
foi erigida como uma das pedras fundadoras da disciplina Literatura 
Comparada. Esta, aliás, começou a aparecer nos títulos de estudos 
literários nesse mesmo início de século XIX, na França: Noël e 
Laplace publicam, em 1816, o Cours de Littérature comparée 
[Curso de Literatura comparada], uma coletânea de trechos 
de obras, sem, contudo, compará-los; Ampère é autor de uma 
Histoire de la littérature française au Moyen Age comparée aux 
littératures étrangères [História da literatura francesa na Idade 
Média comparada às literaturas estrangeiras], de 1841; Villemain 
escreve o Tableau de la Littérature du XVIIIème siècle [Quadro da 
Literatura do Século XVIII] em 1846, dentre outros (CARVALHAL, 
1992). A disciplina começava a firmar suas pernas e encontrou na 
Weltliteratur um ponto de apoio.

A Literatura Comparada se estabeleceu plenamente como 
disciplina autônoma no campo dos estudos literários no início do 
século XX, apoiada na História Literária. Depois de um século de 
discussões teórico-críticas e de várias crises – refiro-me às duas 
maiores: à conferência de René Wellek, “A crise da literatura 
comparada”, de 1958, e ao livro de Gayatri Spivak, Death of a 
discipline [Morte de uma disciplina], publicado em 2003 –, a 
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Literatura Comparada renasce neste início de século XXI sob a pele 
da Literatura-Mundo, que recoloca em valor o ideal goetheano da 
Weltliteratur. Damrosch a define como segue:

Considero a Literatura-Mundo como algo que compreende 
todas as obras literárias que circulam para além de sua cultura 
de origem, seja em tradução ou em língua original “[...]. Em seu 
sentido mais amplo, a Literatura-Mundo pode incluir qualquer obra 
que alguma vez tenha ultrapassado seu ponto de partida [...]: uma 
obra só tem uma vida efetiva enquanto Literatura-Mundo quando 
e onde estiver ativamente presente dentro de um sistema literário 
além do de sua cultura de origem”1 (2003, p.04).

A Literatura-Mundo tem em seu centro a circulação de obras, 
temas, autores, textos literários. A novidade que ela traz à Literatura 
Comparada reside no dinamismo conferido ao movimento de ideias, 
propulsionado pela facilidade que os meios digitais hoje encontram 
para fazer circular a literatura: não se espera mais por um livro, 
obrigatoriamente, durante meses; atualmente há uma vastíssima 
biblioteca mundial à disposição de uma boa conexão de internet, 
com alguns minutos de download. Tanta literatura de países pouco 
prestigiados política e socialmente, cujas obras permaneceram 
desconhecidas, agora tem apenas como barreira seus idiomas de 
origem. Para que circulem, e façam parte dessa Literatura-Mundo 
inclusiva, antologias têm sido organizadas, contendo traduções de 
idiomas pouco conhecidos nos continentes europeu e americano.

Esse ideal, todavia, não deve ser visto sem ressalvas: as 
literaturas da Literatura-Mundo têm sido majoritariamente 
traduzidas para o inglês, deixando de lado outros idiomas e leitores 
não-anglófonos; o movimento editorial que publica textos pouco 
acessíveis é externo aos países de origem dessas literaturas que 
continuam a ter poucos leitores no seio de sua própria cultura; a 
seleção de obras que são traduzidas é ditada pelas editoras, que 
têm fins comerciais, etc.

1  Todas as traduções são de responsabilidade da autora, salvo menção contrária.
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Apesar das críticas, muito justas, diga-se de passagem, a 
Literatura-Mundo oferece, na bela expressão de Damrosch, 
“múltiplas janelas pra o mundo” (2003, p.15, grifo do autor), ou 
seja, permite que se descubra novos mundos, até então fechados 
ao leitor. Dessa maneira, “abrindo janelas”, a Literatura-Mundo 
impulsionou a Literatura de viagens que vive, hoje, um de seus 
momentos de maior popularidade. Elas têm em comum o desejo 
pelo desconhecido, pelo Outro, pelo Estrangeiro, nos níveis autoral, 
espacial, temporal, cultural e linguageiro. Cruzar fronteiras em 
busca do diferente e elaborar uma cartografia do novo faz parte de 
seus principais interesses e é dentro desse quadro que me propus 
a contar a história de um cartógrafo literário, o escritor francês 
contemporâneo Gilles Lapouge, que se apaixona por seu objeto, o 
território brasileiro. Como poderemos ver o que para ele sempre foi 
o Estrangeiro, o Outro, e para nós pode ser tão familiar? Estaremos, 
nós e Lapouge, falando do mesmo país, quando escrevemos e lemos 
a palavra “Brasil”?

A Literatura de viagem é um gênero difícil de definir. Frédéric 
Tinguely, em artigo sobre o tema, resume:

É manifestamente mais fácil promover a 
literatura de viagem do que caracterizá-la de 
forma rigorosa e precisar seus traços essenciais. 
Com frequência contentamo-nos, assim, em 
veicular um conhecimento vago, empírico, 
talvez com a esperança secreta de que a inflação 
editorial e a ancoragem institucional acabarão 
por compensar esse déficit teórico.2 (2006, p.54)

Embora sem muito rigor na determinação de seus limites teórico-
estilísticos, a Literatura de viagem pode ser considerada bastante 
antiga: a Odisséia, de Homero, data de final do século VIII a.C. e é sem 

2  Il est manifestement plus facile de promouvoir la littérature de voyage que de la 
caractériser de manière rigoureuse, d’en préciser les traits essentiels. On se contente 
ainsi le plus souvent d’en véhiculer une connaissance vague, empirique, avec peut-
être le secret espoir que l’inflation éditoriale et l’ancrage institutionnel finiront par 
compenser un tel déficit théorique.
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dúvida vista como a primeira obra de literatura de viagem. Mais do que 
critérios formais, o tema da viagem, portanto, parece ser fundamental 
para que uma obra seja qualificada enquanto tal. Para além do 
enredo, Tinguely afirma que “a escrita de viagem não é uma técnica de 
reprografia: ela visa menos a impor uma representação única do que 
a comunicar uma experiência que só pode ser apreendida através de 
leituras próprias”3 (2006, p.58). Ou seja, o autor inclui na categoria as 
viagens imaginárias ou parcialmente imaginárias, desatrelando o tema 
da viagem de uma realidade. Recorrendo a um panorama histórico das 
obras de viagem, Tinguely escreve:

É claro, por exemplo, que os escritores 
itinerantes do século XIX enfatizam mais suas 
percepções subjetivas, suas impressões, do 
que os viajantes do Renascimento ou da época 
clássica. Às vezes pode-se ter a ideia de que os 
antigos viajantes mostram o mundo, enquanto 
os modernos se mostram percorrendo o mundo. 4 
(WOLFZETTEL, Apud TINGUELY, 2006, p.59)

A distinção de Friedrich Wolfzettel, evocada por Tinguely, entre 
as funções das obras literárias de viagem, o texto com vistas à 
informação “objetiva” e o texto com aspirações à expressão pessoal 
com verniz estético, aproximam-nos de uma compreensão mais 
ajustada da literatura praticada por Gilles Lapouge. A relativização 
do vínculo da obra literária com uma viagem que de fato ocorreu, 
ou com a representação de paisagens e situações reais, abre 
uma “janela para os mundos” vistos com os olhos dos escritores, 
possibilitando a elaboração de cartografias imaginárias, tão 
interessantes quanto as reais.

3  L’écriture du voyage n’est pas une technique de reprographie : elle vise moins à 
imposer une représentation unique qu’à communiquer une expérience, laquelle ne 
peut être appréhendée qu’à travers des lectures singulières.
4  Il est clair, par exemple, que les écrivains itinérants du 19e siècle mettent davantage 
en avant leurs perceptions subjectives, leurs impressions, que les voyageurs de la 
Renaissance ou de l’âge classique. On peut parfois avoir le sentiment que les anciens 
voyageurs donnent à voir le monde, alors que les modernes se donnent à voir 
parcourant le monde.
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O MAPA DO BRASIL DE LAPOUGE
Gilles Lapouge esteve no Brasil pela primeira vez em 1950, 

como analista de economia do jornal O Estado de S. Paulo. Viveu 
no país até 1953, tendo viajado bastante para fazer reportagens, 
principalmente pelas regiões Nordeste e Norte. Nesse período, não 
escreveu, como afirma nas entrevistas concedidas a Christophe 
Mercier e publicadas sob o título “La Maison des lettres” [“A Casa 
das letras”] (2009b, p.74). Mas acumulou experiências e lembranças 
que alimentaram suas obras sobre o país, como Equinociais: 
Viagens pelo Brasil dos confins (1977), Au revoir l’Amazonie [Adeus 
Amazônia] (2000), Dicionário dos Apaixonados pelo Brasil (2011a), 
Nuits tranquilles à Belém [Noites tranquilas em Belém] (2015b), além 
de obras que contêm capítulos dedicados a espaços brasileiros, 
como o Atlas des Paradis perdus [Atlas dos paraísos perdidos] (2017). 
Depois da década de 50, veio ao Brasil periodicamente, a cada dois 
anos, mais ou menos, tendo viajado mais para fazer reportagens. 
Lapouge assina uma coluna no mesmo jornal brasileiro até hoje.

Como tratar do Brasil na obra do escritor resultaria em um livro 
inteiro, escolhi, para este texto, privilegiar o cartógrafo do Brasil 
do Dicionário dos Apaixonados pelo Brasil, obra multifacetada que 
oferece uma visão em mosaico da geografia do país. Criada em 
2000 pelo editor Jean-Claude Simoën, da editora francesa PLON, a 
coleção “Dictionnaire Amoureux” oferece a escritores e intelectuais 
um espaço de criação balizado por um tema e por uma determinada 
organização formal: o texto deve ser composto por curtos ensaios, 
relativos a palavras ou expressões, dispostos em ordem alfabética. 
Grande sucesso editorial, ela conta, até agora, com 114 títulos, 
sendo o 55o dedicado ao Brasil. Em entrevista a Josyane Savigneau 
para o jornal Le Monde de 26 de março de 2010, Simoën resume o 
espírito da coleção:

Um bom Dicionário dos Apaixonados nasce do 
encontro de um bom autor com um bom tema. 
É principalmente um livro subjetivo, pessoal e, 
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portanto, um tipo de errância jubilatória. Cada 
autor é o senhor de sua obra, escolhe seus 
verbetes e, consequentemente, suas omissões, 
bem como o tamanho dos verbetes.5 (2010, p.1)

A proposta editorial, portanto, não supõe a escrita de uma obra 
técnica ou compromissada com a realidade, mas estende ao autor a 
possibilidade criativa de escrever seu amor por uma cidade (Veneza, 
por exemplo, sucesso de público), um país (a Itália, o título que inspirou 
a coleção), um animal (o gato, dentre os volumes mais procurados), 
um prazer (o vinho, campeão de vendas da coleção) ou até mesmo um 
evento (o Festival de Cannes, tema do mais recente volume). Lapouge 
participa da coleção com o volume Dictionnaire Amoureux du Brésil, 
publicado em 2011, traduzido em português como Dicionário dos 
Apaixonados pelo Brasil por Maria Idalina Ferreira Lopes, publicado 
em 2014 pela Amarylis Editora. A tradução do título já evidencia o 
principal componente da obra, a paixão, que guia a visão do autor na 
reconstrução, com palavras, de seu objeto de afeição.

O Dicionário de Lapouge retrata um Brasil feito de plantas, 
como o babaçu, o pau brasil e a sucupira; bichos, como os cachorros 
vira-latas e os pombos que faziam o transporte de ilícitos para 
dentro do presídio de Sorocaba; e brasileiros, representados 
predominantemente por tipos: os bandeirantes, os cangaceiros, 
os canibais, os evangélicos, os seringueiros. A estrutura, como o 
próprio título indica, é ao mesmo tempo bastante rígida, composta 
por verbetes ordenados alfabeticamente, como um dicionário deve 
ser, e livre, pois a escolha desses verbetes se dá em função da 
subjetividade ou da paixão do autor.

Lapouge escolhe não tratar de temas evidentemente ligados à 
cultura brasileira, como o futebol, o carnaval e o biquíni fio dental; 
em entrevista à rádio France Culture, afirma que optou por não 

5  Un bon dictionnaire amoureux, c’est la rencontre d’un bon auteur avec un bon 
sujet. C’est surtout un livre subjectif, personnel donc, une sorte de vagabondage 
jubilatoire. Chaque auteur est maître d’oeuvre, il choisit ses entrées et, par voie de 
conséquence, ses omissions, ainsi que la longueur des entrées.
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tratar deles por considerá-los lugares-comuns (2011b). Evitar tais 
assuntos demonstra uma certa preocupação com a originalidade 
de seu ponto de vista sobre o país; ou, pelo menos, a busca por 
um olhar próprio, pessoal, sobre o Brasil, subjetividade essa que 
caracteriza a moderna literatura de viagem, como já vimos.

Repetindo o gesto de tantos viajantes franceses que estiveram 
no Brasil, Lapouge se propõe a descobrir o país, elaborando uma 
cartografia amorosa. Seus mapas compreendem menos acidentes 
geográficos, como o rio Amazonas e a floresta Amazônica, do que 
cidades: a cartografia é, portanto, principalmente urbana e se revela 
ao sabor do olhar estrangeiro que mantém uma certa distância de 
seu objeto. Pois na Introdução ao Dicionário, Lapouge escreve:

Não moro no Brasil. Sou como Joachim du Belay: 
por mais que ache sublime os rios Amazonas e da 
Prata, sinto-me bem às margens do rio Durance 
e até mesmo do Bléone, que é um riozinho sem 
pedigree na região dos Alpes da Alta Provence6. 
(2011a, p.11)

Com o humor que lhe é característico, o escritor opõe os 
grandes rios Amazonas e da Prata aos riachos de sua região natal, 
evidenciando tanto sua ligação com suas origens, com o que lhe 
é mais familiar, quanto sua disposição em preservar seu olhar 
estrangeiro, capaz de se surpreender e de enxergar o diferente, 
mesmo que já conhecido. Para ele, “A distância em que me 
mantenho permite melhor distinguir os traços e as cores. É o mérito 
desse ‘olhar distante’ cujo emprego é recomendado por Claude 
Lévi-Strauss”7 (2011a, p.11).

Ao seguir os passos de viajantes franceses que também foram 
escritores, como Lévi-Strauss, Lapouge se insere numa tradição, 
6  Je ne réside pas continûment au Brésil. Je suis comme Joachim du Belay: j’ai beau 
trouver sublime l’Amazone et le río de la Plata, je me sens bien au bord de la Durance 
et même au bord de la Bléone, qui est une petite rivière sans pedigree dans les Alpes-
de-Haute-Provence.
7  La distance où je me tiens me permet d’en mieux distinguer les traits et les teintes. 
C’est le mérite de ce “regard lointain” dont Claude Lévi-Strauss recommande l’usage.
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citada no Dicionário, pois vários franceses que viajaram para e pelo 
Brasil estão nele representados por verbetes a eles dedicados: Jean-
Baptiste Debret, Hercule Florence, Paulmier de Gonneville, Pierre 
Verger, além do próprio Lévi-Strauss. A obra tem o papel, também, 
de reescrever uma parte da história dos franceses no Brasil, da qual 
Lapouge faz parte.

Essa história tem um caráter duplo: ainda na Introdução, 
Lapouge fornece a chave para a leitura de seu Dicionário: “Mas ao 
lado desses Brasis geográficos, gostaria de dar a palavra também 
aos Brasis históricos”8 (2011a, p.12). A história da História, esta 
última propositadamente escrita com “h” maiúsculo para marcar 
a disciplina científica, distinta da história com “h” minúsculo, 
sinônimo de efabulação, tem papel importante na obra, pois 
integra quase todos os verbetes. Mais adiante, o escritor nos dá o 
segundo elemento componente da história quando afirma: “Tenho 
mil Brasis na memória e às vezes eu os consulto. Folheio esse país, 
sua geografia e sua história, como se consulta as páginas de um 
incunábulo”9 (2011a, p.12, grifo do autor).

A matéria-prima, portanto, da cartografia do Brasil que 
Lapouge elabora é a memória, sob duas de suas faces: a memória 
coletiva da História e a memória individual do escritor que vivenciou 
experiências no Brasil.

Os mapas desenhados com palavras por Lapouge, alimentados 
pelas memórias, são histórias contadas e recontadas. Cada verbete 
é constituído por uma narrativa, mais ou menos longa, a depender 
do assunto. Neles, o escritor lança mão constantemente do recurso 
da personificação de plantas, bichos, acidentes geográficos, 
fenômenos atmosféricos, cidades, a começar pelo país inteiro, 
como aparece na Introdução: “Por muito tempo, amei o Brasil e 
ainda o amo. Eu o frequento há sessenta anos. Vou vê-lo, falo com 

8  Mais à côté de ces Brésil géographiques, je voudrais donner la parole aussi aux 
Brésil historiques.
9  J’ai mille Brésil en mémoire et parfois je les consulte. Je feuillette ce pays, sa géographie 
et son histoire, comme on consulte les pages d’un incunable (grifo do autor).
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ele. Trocamos ideias, lembranças, comentários maliciosos. Ele me 
conta histórias. Se estou longe, escuto sua respiração, escrevo ou 
telefono para ele”10 (2011a, p.7).

Essa figura de linguagem aproxima o objeto do narrador, fazendo 
do Brasil um velho amigo do escritor, com quem ele mantém uma 
relação de anos, marcada pela descrição dos pequenos gestos de 
uma frequentação íntima e descontraída. Se Lapouge escreve “Ele 
me conta histórias”, para se referir ao Brasil, ele não diz – mas faz! 
– histórias com o Brasil. Prolífico contador de histórias, como ele 
mesmo se reconhece em entrevista ao programa de TV da internet 
Un livre, un jour, de 19 de maio de 2009, ele prefere as viagens 
contadas às vividas (2009b). É, portanto, na qualidade de contador 
de histórias que o escritor-descobridor se coloca em seus mais de 
vinte romances de viagem e no Dicionário.

Um verbete chama a atenção para minha reflexão: 
“Imensidões” é um longo texto sobre as dimensões do Brasil. Ao 
lado de números que comprovam as “imensidões” territoriais, 
costeira, dos rios, das florestas, dos animais e das plantas, o 
narrador escreve: “Ele [o Brasil] é enorme demais para nosso 
olhar. Cheio de lonjuras. Nosso olho não dá conta dessa vastidão”11 
(2011a, p.355). A constatação de ordem geográfica que confirma 
a tese do tamanho fora do comum da natureza brasileira mostra-
se uma vantagem para o escritor-viajante: impossibilitado de 
ver a totalidade dos espaços, ele pode imaginá-los, ação que 
encontramos também no poema em prosa “As Janelas”, de 
Baudelaire, figura tutelar do Dicionário:

Quem olha de fora por uma janela aberta nunca 
vê tanta coisa quanto quem olha por uma janela 
fechada. Não há objeto mais profundo, mais 

10  Longtemps, j’ai aimé le Brésil et je l’aime encore. Il y a soixante ans que je le 
fréquente. Je vais le voir, je parle avec lui. Nous échangeons des idées, des souvenirs, 
des malices.  Il me raconte des histoires. Si je suis au loin, j’écoute sa respiration, je 
lui écris ou je lui téléphone.
11  Il est trop énorme pour notre regard. Il est plein de lointains. Notre œil 
n’accommode pas sur ces vastitudes. 
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misterioso, mais fecundo, mais tenebroso, mais 
deslumbrante que uma janela iluminada por uma 
candeia. O que se pode ver ao sol é sempre menos 
interessante do que aquilo que se passa por detrás 
de uma vidraça. (BAUDELAIRE, 1995, p.115)

Para o poeta, mais rico do que viver é imaginar uma vida e 
assim vivê-la, pois desse modo ele pode viver muitas vidas ao 
invés de uma única. A realidade objetiva, que pode ser vista por 
uma janela aberta ou sob a luz do sol, perde em interesse se 
comparada a tudo o que o poeta pode imaginar a partir de uma 
janela fechada e à luz imperfeita de uma vela. Do mesmo modo, 
o que não se vê em razão das imensidões brasileiras é imaginado. 
As janelas de Lapouge, portanto, mostram um país mais vasto do 
que as imensidões podem medir.

As dimensões brasileiras se relacionam intimamente com a 
imaginação no Dicionário e se apoiam no tempo. Lapouge mede 
os espaços pelas horas de ônibus que se leva para percorrê-los: 
“Você pode rodar lá dentro [no sertão], em grandes ônibus, por 
dezenas de horas e nunca ver o final. Sair do sertão não é coisa 
fácil. O sertão é como o mar. Ele sempre recomeça. Entre Natal e 
Goiás, entre Pernambuco e Fortaleza, você pisa fundo no seu ônibus 
transportando com você a linha do horizonte”12 (2011, p.360).

Sem nunca chegar ao final do percurso, os espaços, inicialmente 
inéditos, começam a se repetir: “No ônibus no fundo do qual se 
cochila, você acaba por se desprender do espaço para se alojar no 
tempo”13 (2011, p.361). Isso acontece, segundo o escritor, lá pela 
sexta hora de ônibus:

Você roda no tempo. Não faz mais quilômetros. 
Faz minutos, horas. O espaço desapareceu, pois 

12  Vous pouvez rouler là-dedans, dans de grands ônibus, pendant des dizaines d’heures 
et vous  n’en verrez jamais le bout. Sortir du sertão n’est pas chose facile. Le sertão est 
comme la mer. Toujours il recommence. Entre Natal et le Goiás, entre le Pernambouc et 
Fortaleza, vous foncez dans votre ônibus en transportant avec vous le cercle de l’horizon.
13  Dans l’ônibus au fond duquel vous somnolez, vous finissez par vous déprendre 
de l’espace pour emménager dans le temps.
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é sempre o mesmo. O tempo tomou o lugar 
dele. À noite, o ônibus faz você desembarcar 
em uma nova cidadezinha, tão cinza, tão cheia 
de pedregulhos quanto a que você deixou 
para trás de manhã, sob a sombra das mesmas 
árvores mirradas, e você se dá conta de que 
andou em círculos, de que andou durante um 
dia inteiro pelo sertão para voltar ao ponto de 
partida. Na nova cidadezinha onde o ônibus 
acaba de parar, você cumprimenta as mulheres 
que encontra na rua como se fossem as mesmas 
que você acariciou na véspera, e às vezes 
funciona, elas também acreditam, e você as 
acaricia e continua a história que começou na 
noite anterior com uma outra, a quinhentos 
quilômetros de lá, e pensa que os amores são 
como as paisagens – sem véspera, nem dia 
seguinte.14 (2011, p.361-362)

O espaço desaparece e se transforma em tempo. Tempo 
de voltar no tempo, pois ele se torna circular, o viajante termina 
sua jornada no mesmo lugar em que a começou. Tempo também 
de continuar a história de amor, iniciada com uma outra mulher 
em uma outra cidade. Essa modalidade de tempo, que podemos 
chamar de tempo espacial, determinada pela similitude de lugares 
e situações por onde viaja o escritor se refere, contudo, a um tempo 
que não passa, que fica preso ao presente. Como os amores, “sem 

14  Vous roulez dans le temps. Vous ne faites plus des kilomètres. Vous faites des 
minutes, des heures. L’espace a disparu puisqu’il est toujours le même. Le temps 
a pris sa place. Le soir, votre ônibus vous débarque dans un nouveau village, aussi 
grisâtre, aussi caillouteux que celui que vous avez quitté le matin, ombragé des 
mêmes arbrisseaux, et vous comprenez que vous avez roulé en rond, que vous avez 
roulé une journée entière dans les steppes pour revenir à votre point de départ. Dans 
le nouveau village où l’ônibus vient de vous déposer, vous dites bonjour aux femmes 
que vous croisez dans la rue comme si c’était celles que vous aviez câlinées la veille, et 
parfois ça marche, elles le croient aussi, et vous les câlinez et vous continuez l’histoire 
de la veille, vous l’embrassez et elle vous embrasse, comme si vous poursuiviez le 
baiser que vous aviez commencé la nuit précédente avec une autre, et à cinq cents 
kilomètres de là, et vous vous dites que les amours sont comme les paysages – sans 
veille ni lendemain.
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véspera, nem dia seguinte”, ou como os verbetes do Dicionário, 
cada um contado em seu presente, mas que, como peças de um 
mosaico, juntos desenham um grande mapa do Brasil, ancorado nas 
memórias das viagens do escritor e na História.

Esse mapa começa pela letra A, com a epopeia das abelhas 
africanas no Brasil, conhecidas como abelhas assassinas. A narrativa 
romanesca que descreve seus feitos criminosos vale por um artigo 
inteiro e ficará para um próximo texto. Neste, interessam as cidades 
que pontuam os mapas de Lapouge. O verbete “Capitais: Salvador, 
Rio, Brasília” oferece uma amostra da geografia urbana brasileira 
aos olhos do escritor.

O verbete é estruturado em três momentos, cada um dedicado 
a uma capital. Em todo o texto as cidades tomam a dianteira, 
personificadas, agindo por conta própria, segundo seus humores. 
Inicia-se com um gesto do Brasil: “De vez em quando o Brasil muda 
de capital.”15 (2011, p.143), como se essa fosse uma decisão do Brasil, 
que desde essa primeira linha, já adquire ares de uma entidade 
autônoma e senhora de suas decisões. Segue-se a narrativa dos 
primórdios da colonização do país até o estabelecimento da capital 
em Salvador. Importante observar que a História é contada sob 
o véu da ficção: os fatos históricos são precisos e correspondem 
à história oficial, porém são narrados como se fizessem parte de 
um conto maravilhoso. Por exemplo, ao narrar a atribuição de 
capitanias hereditárias pela Coroa Portuguesa a membros da 
nobreza lusitana e as dificuldades para gerenciá-las, o narrador 
conta que “Na Bahia, Francisco Pereira Coutinho renuncia pois foi 
comido num festim de canibais”16 (2011, p.144). O fato histórico é 
exato, o nobre português realmente foi morto e devorado pelos 
índios tupinambás após um naufrágio na costa baiana. Contudo, 
não deixa de fazer sorrir o modo como o escritor conta o ocorrido: 
primeiramente, a renúncia é uma ação decorrente de sua morte, 

15  De temps en temps, le Brésil change de capitale.
16  À Bahia, Francisco Pereira Coutinho renonce car il a été mangé en cours d’un 
festin de cannibales.
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como se depois de morto Coutinho ainda pudesse fazer alguma 
coisa; na segunda parte da frase salta aos olhos o modo como ele 
foi morto, “comido num festim de canibais” que, embora correto, 
não deixa de ser uma situação extraordinária, caráter acentuado 
pelo emprego do termo “festim”, que indica um momento de festa, 
contrastando com a morte violenta do fidalgo, do ponto de vista 
exterior ao dos rituais indígenas.

Outro episódio dos primórdios da história do Brasil é narrado 
da mesma maneira, com um humor sutil que descreve ações 
inusitadas, quando não fantasiosas, com naturalidade, seguindo 
o mesmo tom da narrativa histórica, porém inserindo, de vez em 
quando, um elemento inesperado. Vejamos mais um trecho:

Um ano mais tarde, desembarcam cabeças de 
gado, depois mulheres brancas. Em seguida, 
chega o primeiro bispo do Brasil, dom Pero 
Fernandes Sardinha. Em 1553, o governador geral 
Tomé de Sousa é substituído por Duarte da Costa. 
Esse Duarte não é flor que se cheire. Monsenhor 
Sardinha lhe diz isso. Duarte diz que não. Sardinha 
insiste. Duarte fica bravo. Monsenhor Sardinha 
pega um barco e parte com as velas cheias para 
conseguir o apoio do rei. Naufraga. Os índios o 
comem17. (2011, p.144-145)

A narrativa de vida e morte do bispo Sardinha no Brasil 
resume com humor questões relativas ao governo do território 
a uma troca de insultos entre Duarte da Costa e o eclesiástico. 
Como o tom da disputa é rebaixado – do tom solene e descritivo, 
que preserva a complexidade dos fatos, ao tom comezinho da 
troca de insultos –, as figuras históricas se tornam personagens 
de uma narrativa, as questões entre elas perdem o detalhamento 
17  Un an plus tard débarquent des têtes de bétail puis des femmes blanches. 
Ensuite arrive le premier évêque du Brésil, dom Pero Fernandes Sardinha. En 1553, 
le gouverneur général Tomé de Sousa est remplacé par Duarte da Costa. Ce Duarte a 
mauvais caractère. Mgr Sardinha le lui fait remarquer. Duarte dit que non. Sardinha 
insiste. Duarte s’énèrve. Mgr Sardinha va sur un bateau, met à la voile pour obtenir 
le soutien du roi. Il fait naufrage. Des Indiens le mangent.
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histórico e são tratadas como picuinhas, cujo resultado é a partida 
do bispo. Seu final trágico é contado com naturalidade: o barco 
naufraga e os índios o comem. Como se não fosse, mais uma vez, 
extraordinário ter uma morte como essa. E, ainda, como se uma 
disputa de poderes não estivesse por trás da partida de Sardinha, e 
sim uma simples briga entre dois personagens de atitudes infantis.

Reescrevendo a História do Brasil, Lapouge se insere na 
tradição dos escritores viajantes, como André Thevet (As 
Singularidades da França Antártica, 1557), Jean de Léry (Viagem 
à terra do Brasil, 1574) e Auguste de Saint-Hilaire (Viagem pelo 
distrito dos diamantes e litoral do Brasil, 1833), dentre muitos 
outros, que ajudaram a construir a imagem do país no exterior 
e, por bastante tempo, para nós mesmos. Todavia, Lapouge se 
distingue de sua ilustre genealogia quando ficcionaliza essa mesma 
História. Como apontei, seu compromisso é menos com a exatidão 
dos fatos do que com a criação de uma narrativa pontuada pelo 
maravilhoso, recontando a História sob a forma de uma história.

O trecho dedicado ao Rio de Janeiro é curto. O que pode 
ser explicado pela cidade ter um verbete inteiro dedicado a ela. 
No âmbito das reflexões sobre as capitais, o Rio aparece como 
o espaço em que é instalado o aparato burocrático da realeza 
recém independente de Portugal. Personificando a cidade, o 
escritor escreve sobre um jovem repentinamente investido de 
responsabilidades que inicialmente desempenha suas funções 
com sucesso:

O Rio de Janeiro leva seu papel a sério. Ele se vira 
bem. Cresce rápido. A presença do rei, a liberdade 
de comércio, a chegada de muitos estrangeiros 
e intelectuais estimulam a economia. O Brasil 
possui sob o Pão de Açúcar uma das mais belas 
capitais daquele tempo, mas essa capital engana 
o mundo.18 (2011, p.147)

18  Rio de Janeiro prend son rôle ao sérieux. Elle se débrouille bien. Elle grandit 
vite. La présence du roi, la liberté du commerce, l’arrivée de beaucoup d’étrangers et 
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A descrição jovial segue o elogio da beleza da cidade, contudo 
rapidamente manchado pela pobreza, como Lapouge explica: 

Ele [o Rio] oferece a imagem de um país 
encantado ao passo que é só um passe de 
mágica, uma ilusão e quase um logro. Ele integra 
o cenário de uma ópera fabulosa mas, quando se 
dá uma olhada por detrás da cortina, descobre-
se um país esquecido por Deus e um povo cheio 
de dores […]19 (2011, p.147-148)

A beleza coexiste com a feiúra da pobreza. Essa mesma 
constatação pode ser depreendida quando se lê o verbete dedicado 
ao Rio. No presente texto, restrinjo-me a afirmar que o que é 
apenas indicado na parte que concerne o Rio de Janeiro dentre as 
capitais brasileiras, é longamente desenvolvido no verbete, a saber: 
uma primeira impressão de deslumbramento e beleza ao lado da 
decadência, em segundo plano, mas sempre presente. No verbete 
sobre o Rio, percebemos ainda um movimento poético de extração 
do esplendor a partir do declínio e do horror, como no poema “A 
Carniça”, de Baudelaire, o que, por um caminho poético, magnifica 
a cidade transportando-a da dura realidade para um universo de 
estética pós-moderna.

A parte mais longa do verbete que escolhi para este texto, 
sobre as capitais brasileiras, é dedicada a Brasília. Desde o início, ao 
lado de informações históricas, surge a chave de leitura de Lapouge 
do mapa da cidade: a relação dialética entre razão e paixão. Ele 
escreve: “[…] para governar um país tão vasto, tão desordenado e 
disparatado, ao mesmo tempo pré-histórico e moderno, é preciso 
injetar uma boa dose de racionalidade. A dificuldade é que o Brasil 

d’intellectuels stimulent l’économie. Le Brésil possède sous le Pain de Sucre une des 
plus belles capitales du temps, mais cette capitale trompe son monde.
19  Elle [Rio] offre l’image d’un pays enchanté alors qu’elle est juste un tour de 
magie, une illusion et presque un leurre. Elle forme le décor d’un opéra fabuleux, 
mais, si on jette un coup d’œil derrière le rideau, on découvre un pays oublié de Dieu 
et un peuple plein de douleurs […]
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não possui grandes estoques de racionalidade”20 (2011, p.150). A 
razão chega ao país importada de Auguste Comte e uma parte de 
sua fórmula, “O amor por princípio, a ordem por base, o progresso 
por objetivo”21 (2011, p.151), tirada de seu Curso de Filosofia positiva 
(1830-1842), torna-se a divisa do país, estampada na bandeira 
brasileira. O escritor observa que o amor ficou de fora. E explica:

Para o amor, o Brasil não precisa de ninguém. 
Ele conhece todos os meandros e o pratica com 
entusiasmo. Domina cada variedade: amor pelo 
céu, amor pelo próximo e pelo distante, amor 
pelas mulheres e pelo sexo, amor pela poesia, 
amor pelo mar e amor pelo amor. O mesmo não 
acontece com a ordem e o progresso, que são 
mercadorias pouco usuais […].22 (2011, p.151)

O Brasil, aos olhos do escritor Lapouge, portanto, “tem muito 
amor para dar”, porém carece de racionalidade. E Brasília é o maior 
símbolo dessa dualidade. Em lugar de ter simplesmente “nascido”, 
oriunda de um fato histórico, a capital foi artificialmente criada:

A cidade futura, ao invés de ter sido “secretada”, 
por assim dizer, pela paisagem, como aconteceu 
com Paris, Bahia [Salvador], Roma, Veneza ou 
Rio de Janeiro, será fruto de um ato voluntário. 
Ela nascerá de uma decisão, de um cálculo. Ela 
sairá dos projetos de seus engenheiros. Longe 
de ser uma criação da história, será um artefato, 
uma maquinária cujas engrenagens terão sido 
calculadas pelos engenheiros e que fornecerá 
aos funcionários públicos as ferramentas capazes 

20  […] pour gouverner un pays aussi vaste, aussi désordonné et disparate, à la 
fois préhistorique et moderne, il faut lui injecter une bonne dose de rationalité. La 
difficulté, c’est que le Brésil ne possède pas de gros stocks de rationalité.
21  L’amour par principe, l’ordre pour base, le progrès pour but.
22  […] pour l’amour, le Brésil n’a besoin de personne. Il en connaît tous les détours 
et il le pratique avec fougue. Il en maîtrise chaque variété : amour du ciel, amour du 
proche et du lointain, amour des femmes et du sexe, amour de la poésie, amour de 
la mer et amour de l’amour. Il n’en va pas de même pour l’ordre et le progrès qui sont 
des denrées peu répandues […].
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de controlar o caos, de submeter o destino aos 
rigores da lógica.23 (2011, p.152)

A criação de Brasília, portanto, aos olhos de Lapouge, é um 
verdadeiro tour de force, uma criação humana baseada na lógica 
bem no meio de um país irracional. Ao julgamento, volta a se 
sobrepor a História: a de Juscelino Kubistchek, Lúcio Costa e Oscar 
Niemeyer, a dos trabalhadores que ergueram uma cidade no meio 
do nada em apenas quarenta e um meses. Em seguida, com o apoio 
da leitura de Raízes do Brasil (1936), de Sérgio Buarque de Holanda, 
Lapouge distingue o urbanismo praticado pelos colonizadores 
espanhóis, lógico, racional, que submete a natureza às linhas 
retas, do urbanismo brasileiro, que deixa as cidades crescerem à 
vontade e desordenadamente, adaptando-se aos caprichos da 
natureza. Vejo aí uma nova figuração da oposição entre racional 
versus emocional ou entre lógico versus apaixonado ou entre 
previsível versus imprevisível, ordenado versus desordenado ou 
ainda voluntário versus involuntário, com o intuito de fazer o elogio 
do segundo termo da oposição em detrimento do primeiro, no 
qual se encaixa a criação de Brasília. Nos termos de Lapouge, “[…] 
pedir para arquitetos brasileiros aplicarem um modelo utópico (ou 
espanhol), voluntário, é pedir que trabalhem no sentido contrário 
ao do gênio caprichoso do Brasil”24 (2011, p.158).

O escritor, depois de criar uma expectativa contrária ao êxito 
da empreitada, porque contrária à natureza brasileira, produz uma 
reviravolta em sua narrativa: um “milagre”, no termo de Lapouge, 
acontece e a cidade é descrita com vocabulário entusiasta, como 
no trecho que segue: “Sobrevoe Brasília, durante a noite, ou ao 
23  La ville future, au lieu d’être « sécrétée », pour ainsi dire, par le paysage, comme le 
sont Paris, Bahia [Salvador], Rome, Venise ou Rio de Janeiro, sera un acte volontaire. 
Elle naîtra d’une décision, d’un calcul. Elle sortira des épures de ses ingénieurs. 
Loin d’être une création de l’histoire, elle sera un artefact, une machinerie dont les 
rouages auront été calculés par les ingénieurs et qui fournira aux fonctionnaires 
l’outillage apte à maîtriser le chaos, à soumettre le destin aux rigueurs de la logique.
24  […] demander à des architectes brésiliens d’appliquer un modèle utopique (ou 
espagnol), volontaire, c’est leur demander d’œuvrer à rebours du génie capricieux 
du Brésil.
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amanhecer, e você verá um encantamento. A cidade brilha com 
todas as suas luzes, com todos os seus vidros e todas as suas 
águas. Seu mapa é aerado, claro, voluptuoso” 25 (2011a, p.158). O 
encantamento, o brilho e a volúpia integram o léxico das narrativas 
maravilhosas, introduzindo um novo momento no texto. Sai de cena 
a narrativa histórica que, por mais que seja pontuada por momentos 
de humor, é fria e impessoal, apoiando-se em dados numéricos e 
fatos. Entra em cena o “milagre”, que mais parece uma mágica, pois é 
praticado por pessoas, e não por deuses: “Do material mais simples, 
o mais grosseiro, mas também o mais maleável que é o cimento, 
associado à frieza do vidro e ao imarcescível aço, eles [Lúcio Costa 
e Oscar Niemeyer] fizeram uma pele fina e quase flexível, sensual e 
tenra, voluptuosa” 26 (2011a, p.159).

A cidade se torna uma pessoa, pois o material de construção 
é transformado em pele com atributos femininos. Inicia-se aí a 
alquimia que pouco a pouco o escritor revela: a metamorfose da 
cidade em mulher. O processo se dá pelas mãos de Lúcio Costa e 
Oscar Niemeyer que

submeteram seus materiais de construção aos 
princípios da incerteza. Seus monumentos e o 
desenho de seus palácios e ruas, insensíveis à 
somatória de racionalidade, desafiaram a lei da 
gravidade. Há instantes em que o Sol ou a Lua 
lançam algumas luzes, em que a cidade parece 
flutar como flutuam os sonhos. […] Brasília é um 
canto27. (2011a, p.159)

25  Survolez Brasília, la nuit, ou dans les aubes, et vous verrez un enchantement. La 
ville brille de toutes ses lumières, de toutes ses vitres et de toutes ses eaux. Son plan 
est aéré, clair, voluptueux.
26  Du matériau le plus simple, le plus grossier, mais aussi le plus malléable qu’est 
le béton, associé à la froideur du verre et à l’immarcescible acier, ils [Lúcio Costa et 
Oscar Niemeyer] ont fait une peau souple et presque flexible, sensuelle et tendre, 
voluptueuse. 
27  […] ont asservi leurs matériaux à des principes d’incertitude. Leurs monuments et 
le dessin de leurs palais et de leurs rues, insensibles aux sommations de la rationalité, 
ont défié la loi de la gravité. Il est des instants, quand le Soleil ou la Lune y mettent un 
peu du leur, où la ville semble flotter comme flottent les rêves. […] Brasília est un chant.
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O ingrediente determinante para a execução da alquimia é a 
incerteza, o oposto à racionalidade. Ou seja, aquilo que é próprio 
ao urbanismo e até mesmo ao modus operandi brasileiro, aos 
olhos de Lapouge. A cidade, então, flutua, como se participasse 
de um outro mundo, em que tudo é possível, em que uma cidade, 
ou um país inteiro se transforma em gente, vive e conversa 
amigavelmente com o escritor. Nesse sonho, Brasília é leve como 
uma canção, um canto ou… “um canto”, próximo de “encanto”, 
tanto em português, quanto em francês: un chant, parecido com 
a primeira parte da palavra enchantement. O encantamento está 
completo. Lapouge escreve:

É nesse sentido que seu produto [de Niemeyer] 
é uma obra-prima, um paradoxo. Ele soube 
conciliar os incompatíveis, compor a ordem com 
o acaso, o rigor com a desordem, as perfeições 
da geometria e as fissuras do aleatório, as 
durezas do vidro, do aço e do cimento com a 
languidez, o abandono e a moleza. Se todas as 
cidades utópicas, de Platão a Cabet, parecem 
realizar um sonho viril, Brasília é uma mulher.28 
(2011a, p.159-160)

A condição necessária à obra-prima é a coexistência dos 
opostos, a concretização do paradoxo, o que Niemeyer realiza com 
sua arquitetura sinuosa. A mágica ou a alquimia se completa: dos 
cálculos e dos projetos nasce uma mulher, feminina tanto no nome, 
quanto nas curvas de seu corpo de concreto armado. Lapouge 
revive, com seu procedimento de personificação da cidade, uma 
metáfora usualmente empregada para se referir à obra de Niemeyer, 
estendendo-a para os domínios da literatura. Essa mulher, de nome 
Brasília, não seria, para o escritor, aquela mesma que ele acariciara 
28  C’est en ce sens que son produit [de Niemeyer] est un chef-d’œuvre, un paradoxe. 
Il a su concilier et associer les incompatibles, composer l’ordre avec le hasard, la 
rigueur et le désordre, les perfections de la géométrie et les fêlures de l’aléatoire, 
les duretés du verre, de l’acier et du béton avec les langueurs, de l’abandon et 
des mollesses. Alors que toutes les villes utopiques, depuis Platon jusqu’à Cabet, 
semblent réaliser un rêve viril, Brasília est une femme.
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na noite anterior, ao chegar na cidadezinha do sertão, depois de 
horas e horas de trajeto? Cada retorno do escritor ao país não 
se configuraria como mais uma das voltas desse espaço-tempo 
circular que ele descobriu percorrendo o Nordeste de ônibus, num 
encontro eterno com essa mulher, a Brasília?

Como Niemeyer reencontra suas mulheres em seus projetos 
arquitetônicos, Lapouge as reencontra nas cidades que percorre, 
descreve e ama. Sua cartografia do Brasil é essencialmente urbana 
e fundamentalmente amorosa, como o Dicionário o atesta. Sua 
escrita transmuta fatos históricos, cálculos e concreto em sonho 
e encantamento, abrindo para os franceses, seu público primeiro, 
uma janela bastante peculiar para o mundo brasileiro. E permitindo 
que nós, brasileiros, nos debrucemos também sobre essa janela e 
contemplemos nossa geografia através de um outro olhar, que nos 
mostra como enxergar nas contradições, maravilhas, e fazendo de 
nós personagens de nossa própria ficção.
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A cONstrUçãO dA IMAGeM dO PAI eM LA PLAce, 
de ANNIe erNAUX

Letícia campos de resende (UFMG - dO)

Nos estudos sobre a obra de Annie Ernaux, são frequentes as 
abordagens que se debruçam sobre o tema das escritas de si e/
ou sobre a perspectiva sociológica, voltada principalmente para as 
teorias de Pierre Bourdieu, que, não raro, se revelam na produção 
da autora. No que concerne à primeira ótica, por exemplo, o livro 
La place ([1983] 2010), objeto deste estudo, pode ser enquadrado 
na categoria da “narrativa de filiação” [“récit de filiation”] 
proposta pelo crítico Dominique Viart, que observa na literatura 
francesa, começando com o Nouveau Roman e se estendendo 
às obras autobiográficas e de autoficção, uma tendência de 
investigação da ascendência do sujeito – como se, pela narração 
de sua anterioridade, fosse possível desvendar igualmente sua 
interioridade (VIART, 2009). Com efeito, em La place, Annie Ernaux 
faz um desvio pela história dos pais para chegar à própria vida. 
Nesse percurso, a autora se concentra principalmente na imagem 
do pai1 – já falecido há quase vinte anos no momento da escrita do 
livro –, a fim de não apenas reconciliar-se com a figura paterna, da 
qual a autora se via afastada desde o fim da adolescência, mas de 
pôr em causa sua condição de desertora ou “trânsfuga” de classe 
(“transfuge de classe”, como Ernaux se denomina). Nesse sentido, a 
epígrafe que abre o livro, uma citação de Jean Genet, “[ j]e hasarde 

1  A história da mãe de Ernaux também é contada, com menos detalhes, em La 
Place. Para um relato mais focado na vida da mãe, ver Une femme e Je ne suis pas 
sortie de ma nuit, que recontam a juventude da mãe e os anos finais de sua vida, 
marcados pelo Alzheimer. 
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une explication: écrire c’est le dernier recours quand on a trahi”2 
(Apud ERNAUX, [1983] 2010, p.9), não diz respeito apenas à traição, 
assim percebida pela autora, em relação ao pai, mas a uma traição 
mais ampla, que cria a partir do próprio título uma tensão constante 
entre a necessidade de manter um lugar (social) – uma das muitas 
acepções adquiridas pelo termo place no livro – e o risco de se 
deslocar, “se déplacer”, desse mesmo lugar, quer por um processo 
de mudança, responsável, por exemplo, pela ascensão social da 
autora, quer por um deslocamento incômodo, do qual resulta a 
ocupação de um lugar que não é o seu, situação com a qual se vê 
confrontado o pai da autora em diversos momentos da narrativa.

Neste texto, entretanto, meu interesse recai menos sobre a 
exploração do eu autobiográfico, que inevitavelmente implicaria 
uma atenção maior à teoria do pacto proposta por Philippe Lejeune 
(2008), do que sobre a construção da vida e da imagem do pai 
em La place. Que haja uma coincidência de “identidade entre [a 
autora], [a narradora] e [a personagem]” (LEJEUNE, 2008, p.15) no 
conjunto da obra de Ernaux é uma questão amplamente reafirmada 
não apenas por seus livros em trechos autorreflexivos, mas por 
elementos paratextuais e extratextuais ligados, por exemplo, às 
estratégias de promoção editorial das obras. De fato, qualquer 
tentativa de classificação genérica de La place já parece ter sido 
superada por estudos anteriores e pela própria natureza da obra, 
que não se deixa prender unicamente à categoria de autobiografia 
ou de biografia, mas que parece habitar muito mais um continuum 
em cujos extremos se encontram ambos os gêneros.

Talvez, no que tange às considerações de Lejeune sobre o 
conceito de “eu” e suas relações entre pessoa e discurso, o aspecto 
mais interessante a ser assinalado aqui diga respeito ao uso do 
nome próprio, que, em La place e no conjunto da obra de Ernaux, 
suscita pontos importantes: a autora recorre quase sempre à inicial 
– para se referir a pessoas e a localidades –, ainda que os nomes 

2  “Eu arrisco uma explicação: escrever é a única saída para a traição” (tradução minha).
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em questão sejam conhecidos pelos leitores3. Essa postura elimina, 
em alguns casos, a hipótese de preservação das identidades que 
povoam as narrativas4. Assim, em La place, o pai, ao qual nem 
sequer é conferida uma inicial – apenas o sintagma “meu pai” ou o 
pronome pessoal “ele” [“il”] são usados para falar da figura paterna 
– perde um pouco da identidade absoluta supostamente conferida 
pelo uso do nome próprio. Se, por um lado, os nomes próprios, 
como afirma Lejeune em contraponto às ideias de Benveniste, são 
tão diversos e numerosos quanto os indivíduos que nomeiam (2008, 
p.22) – sendo estes mesmos indivíduos, apesar do papel social 
que podem ocupar em determinada situação, unificados por essa 
função linguística –, por outro lado, remover o nome de um sujeito 
pode implicar não apenas a recusa de uma individualidade estrita 
e totalizante, mas a diferenciação do personagem representado 
em relação a seu referente extraliterário. Nesse sentido, a Annie 
autora é diferente da A. que aparece em um de seus livros5, assim 
como a pessoa real do pai, habitante da Normandia entre o final 
do século XIX e a década de 1960, não é exatamente o mesmo pai 
da narrativa.

Para compreender a imagem paterna construída em La place, 
os trechos em que Ernaux comenta e põe em causa o fazer literário, 
que chamei anteriormente de trechos autorreflexivos, ajudam a 
montar uma cena da escrita que, ao mesmo tempo em que delineia 
a forma narrativa escolhida pela autora, guiando, até certo ponto, 
a leitura, se tensiona com os efeitos produzidos por essa mesma 

3  Em La place, por exemplo, ao longo da narrativa, a cidade em que a autora cresceu 
é indicada apenas por sua inicial: Y. Na biografia que antecede o começo da história, 
no entanto, o nome dessa cidade é informado aos leitores: “Annie Ernaux passou 
toda a sua juventude em Yvetot” ([1983] 2010, p.7, tradução minha, grifos meus).
4  Existem casos, entretanto, em que o uso das iniciais na obra de Ernaux assume, 
de fato, uma função de preservação. Isso ocorre, por exemplo, no livro L’Évènement, 
em que a autora reconta sua experiência de aborto clandestino, e no livro Passion 
simple, que narra um caso amoroso entre Ernaux e um homem casado.
5  O livro em questão é uma coautoria entre Ernaux e seu companheiro Marc Marie. 
Ao longo da obra, intitulada L’Usage de la photo, ambos os autores são identificados, 
respectivamente, como A. e M.
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forma. Assim, a primeira metarreflexão apresentada pela autora 
tenta situar a narrativa, explicando suas motivações e origem, bem 
como seus elementos constituintes:

Je voulais dire, écrire au sujet de mon père, sa vie, 
et cette distance venue à l’adolescence entre lui 
et moi. Une distance de classe, mais particulière, 
qui n’a pas de nom. Comme de l’amour séparé.

Par la suite, j’ai commencé un roman dont il était 
le personnage principal. Sensation de dégoût au 
milieu du récit.

Depuis peu, je sais que le roman est impossible. 
Pour rendre compte d’une vie soumise à la 
nécessité, je n’ai pas le droit de prendre d’abord 
le parti de l’art, ni de chercher à faire quelque 
chose de « passionnant », ou d’ « émouvant ». 
Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts 
de mon père, les faits marquants de sa vie, tous 
les signes objectifs d’une existence que j’ai 
aussi partagée.

Aucune poésie du souvenir, pas de dérision 
jubilante. L’écriture plate me vient naturellement, 
celle-là même que j’utilisais en écrivant autrefois 
à mes parents pour leur dire les nouvelles 
essentielles6. ([1983] 2010, p.23-24)

6  “[...] Queria falar, escrever sobre meu pai, sua vida e essa distância que surgiu na 
adolescência entre mim e ele. Uma distância de classe, mas particular, que não tem 
nome. Como amor separado.
“Em seguida, comecei um romance em que ele era o personagem principal. Sensação 
de repulsa no meio da narrativa.
“Há algum tempo, eu sei que o romance é impossível. Para dar conta de uma vida 
submetida à necessidade, não tenho o direito de tomar o partido da arte, nem de 
procurar fazer uma coisa ‘apaixonante’ ou ‘emocionante’. Reunirei as palavras, os 
gestos, os gostos do meu pai, os fatos marcantes da sua vida, todos os sinais objetivos 
de uma existência que eu compartilhei.
“Nenhuma poesia da lembrança, nada de derrisão jubilosa. A escrita seca me vem 
naturalmente, aquela que eu usava escrevendo antigamente aos meus pais para 
contar as novidades essenciais” (tradução minha).
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Na análise do trecho anterior, gostaria de começar destacando 
o uso, na forma subsequente de uma recusa, da palavra “roman”. 
Dela decorrem ao menos duas implicações principais que não se 
anulam mutuamente: a primeira, baseada em uma associação 
comum entre romance e ficção, leva a pensar que a autora 
suprime qualquer elemento ficcional de sua escrita7; ao passo 
que a segunda, se compreendermos o romance em sua forma 
tradicional frequentemente metaforizado como um percurso ou 
uma jornada8, pressupõe uma oposição a uma determinada ordem 
narrativa em que acontecimentos se sucedem estabelecendo entre 
si relações de causalidade e configurando um começo, meio e fim 
bem delimitados. Se nos concentrarmos por um momento apenas 
nesta última implicação, o que constatamos é uma crítica similar à 
ideia de “ilusão biográfica”, tal qual formulada por Pierre Bourdieu 
([1986] 2006). Segundo o sociólogo francês, uma das principais 
artificialidades escamoteadas pela crença na “história de uma vida” 
se revela pela própria ideia de unicidade dessa vida, que não pode ser 
pensada de forma total, causalística e final. Com efeito, a coerência 
e o sentido que se lhe atribuem são frequentemente conferidos a 
posteriori, graças a uma visão retrospectiva do/a autor/a. Nesse 
sentido, o rompimento de Ernaux com uma estrutura romanesca, 
que evoca igualmente procedimentos retóricos e estilísticos como 
os apontados acima pela autora, parece subentender que “o relato 
de uma vida varia, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, 
segundo a qualidade social do mercado no qual é oferecido” 
(BOURDIEU, [1986] 2006 p.189).

Em outras palavras, em La place, o pai, ao ocupar diferentes 
posições nos diversos campos sociais pelos quais transita não se 
7  Na obra de Annie Ernaux, a ideia de um “romance” não necessariamente se liga a 
uma dimensão ficcional, embora possa sugeri-la. Em seu livro Les années, por exemplo, 
a autora expressa o desejo de escrever um “roman total” mais no sentido de uma 
narrativa que abarque uma vida inteira do que no sentido de uma obra de ficção.
8  Um exemplo de como essas metáforas moldam nossa visão sobre determinadas 
narrativas: apesar da recusa da autora, a expressão “percurso” foi exatamente a 
mesma usada por mim no primeiro parágrafo deste texto, quando discorro sobre a 
temática e a forma de La place.
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apresenta como indivíduo imune a transformações, ao contrário, 
na relação entre sociedade e indivíduo, este passa constantemente 
por processos de subjetivação e de constituição como agente 
social, integrado, em uma esfera mais ampla, a um conjunto de 
disposições culturais, ou habitus, que informa sua fala, seus gestos, 
gostos, comportamentos e todos os demais elementos enumerados 
por Ernaux no trecho anterior. E essa captura ou recolha de “signes 
objectifs d’une existence” engendrada pela narrativa, por sua própria 
natureza residual – são os restos e os vestígios de uma vida que a 
autora reúne –, é espelhada por uma forma fragmentária menos 
marcada por acontecimentos do que por ecos de frases, trechos de 
canções, fotografias que, ao serem combinados, expressam a visão 
de mundo e o imaginário de uma classe.

Essa tentativa de superar a “ilusão biográfica” não impede, 
contudo, que a figura do pai ainda se apresente como uma 
construção resultante da escrita, que borra, em certa medida, os 
limites entre biografia e ficção. Assim, se retomarmos o trecho 
transcrito acima, o ato de contar a história paterna é decorrente do 
desejo de explicar e conferir algum sentido à distância imposta entre 
pai e filha. Não é por acaso que a história seja iniciada pelo reconto 
dos eventos que se seguem à morte: esta dá lugar a uma nova figura 
e impressão da vida engendrada pelo fazer literário a partir de uma 
vida real, que não pode ser captada de outro modo. Assim, apesar 
da forma fragmentária que se atribui à narrativa, poderíamos nos 
perguntar, nos valendo de um conceito proposto por Leonor Arfuch 
(2010), em que medida o “valor biográfico” é posto em jogo em 
La place. Dito de outro modo, uma vez que podemos compreender 
a fragmentação da história como um artifício literário pensado e 
trabalhado para reproduzir uma “vivência por si só fragmentária e 
caótica da identidade” (ARFUCH, 2010, p.56), seria possível falar de 
uma ordem narrativa em La place?

Poderia tentar responder a essa pergunta apontando, em 
primeiro lugar, a forma mais óbvia de ordenação da qual Ernaux, 
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apesar de sua recusa de uma estrutura romanesca, não se desvencilha 
completamente: a ordem cronológica. Com efeito, as situações 
recriadas pela autora têm início na infância e se estendem até a velhice 
e a morte do pai (repetida no fim do livro). Mas, embora ordenadas 
aproximativamente pelo tempo, essas situações apresentam ligações 
temáticas entre si, a partir das quais a autora explora, em um sentido 
mais amplo, as diversas maneiras de seu pai estar no mundo. Desse 
modo, ao longo do texto, são dedicadas passagens aos usos que o pai 
fazia da linguagem e, mais especificamente, a seu desconforto diante 
do emprego da língua francesa padrão; ao casamento dos pais de 
Ernaux e às suas formas de se relacionarem um com o outro; à visão 
do pai, que só teve acesso ao ensino básico, em relação aos estudos 
da filha etc. Entremeadas a esses temas gerais, são compostas cenas 
instantâneas (e aqui o uso do adjetivo remete também ao universo 
fotográfico, muito importante na obra de Ernaux) dispostas de modo 
a apontar para o distanciamento anunciado desde o início do livro. 
Assim, em determinado momento da narrativa, o ponto de virada que 
marca a ruptura final entre pai e filha não é explicitamente indicado 
pela autora, mas é simbolizado por uma fotografia:

Une photo de moi, prise seule, au-dehors, avec 
à ma droite la rangée de remises, les anciennes 
accolées aux neuves. Sans doute n’ai-je pas 
encore de notions esthétiques. Je sais toutefois 
paraître à mon avantage: tournée de trois quarts 
pour estomper les hanches moulées dans une 
jupe étroite, faire ressortir la poitrine, une 
mèche de cheveux balayant le front. Je souris 
pour me faire l’air doux. J’ai seize ans. Dans le 
bas, l’ombre portée du buste de mon père qui a 
pris la photo9. (ERNAUX, [1983] 2010, p.78)

9  “Uma foto tirada de mim, sozinha, do lado de fora, com uma fileira de barracões 
à minha direita, os velhos colados aos novos. Obviamente ainda não tenho noção 
de estética. Já sei, no entanto, evidenciar meus pontos fortes: quase de perfil para 
disfarçar os quadris marcados por uma saia justa, com o peito levantado e uma 
mecha de cabelos na testa. Eu sorrio para parecer meiga. Tenho dezesseis anos. 
Embaixo, a sombra do torso do meu pai, que tirou a foto” (tradução minha).
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A ausência do pai nessa imagem em particular – ao contrário 
de fotografias anteriores, nas quais o pai sempre se fazia presente 
– agrava ainda mais o efeito produzido pela ausência material da 
própria fotografia. É como se esta, já tornada fantasmagórica a 
partir do momento em que é traduzida em linguagem (MONTIER, 
2015), fosse duplamente desencarnada: por sua ausência física 
e pela ausência do corpo do pai, que, transformado em sombra, 
metaforiza o próprio processo de escrita empreendido por Ernaux:

[c]’est dans la manière dont les gens s’associent et 
s’ennuient dans les salles d’attente, interpellent leurs 
enfants, font au revoir sur les quais de gare que j’ai 
cherché la figure de mon père. J’ai retrouvé dans des 
êtres anonymes rencontrés n’importe où [...] la réalité 
oubliée de sa condition”10. ([1983] 2010, p.100-101)

O pai, como amálgama e receptáculo de posturas e práticas 
repetidas por muitos outros sujeitos, se torna assim construção 
imagética pelo mesmo gesto que a fotografia, transformada em 
“ekphrasis nocional” [“ekphrasis notionnelle”] (MONTÉMONT, 
2008), já que ausente da narrativa adquire um caráter de produção 
textual: ao ser traduzida em palavras, ela necessariamente se 
modifica em relação à sua forma original. Desse modo, ao detectar 
relações entre os fragmentos que compõem a história e revelar 
alguns de seus elementos estruturantes, posso me aproximar mais 
da ideia de uma “fragmentação ordenada” – ou quem sabe até de 
uma “ordem fragmentada” – em La place.

Mas as escolhas de Annie Ernaux podem ainda suscitar um 
último ponto que gostaria de abordar brevemente aqui: a reunião 
de “traços biográficos” feita com o objetivo de resgatar o sujeito 
arrisca evocar, em outro contexto11, a construção biografemática 

10  “É no modo como as pessoas se associam e se entediam em salas de espera, 
como falam com os filhos e acenam nas estações de trem que eu busquei a figura 
do meu pai. Encontrei em seres anônimos, vistos em qualquer lugar, [...] a realidade 
esquecida de sua condição” (tradução minha).
11  Barthes evoca o conceito de biografema como uma tentativa de resgatar o autor, 
ao passo que Annie Ernaux tenta dar nova vida ao pai
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proposta por Roland Barthes (1980). Em La chambre claire, por 
exemplo, o autor justapõe biografema e fotografia, mostrando 
que assim como esta é capaz de captar um detalhe, um punctum, 
que expande a cena fixada para além de seus limites, o biografema 
aponta para uma unidade mínima da biografia que, afirma Dosse 
(2009), “surge numa sólida relação com o desparecimento, com a 
morte; remete a um tipo de arte da memória, a um memento mori, a 
uma evocação possível do outro que já não existe” (p.306, grifo do 
autor). Nesse sentido, o biografema pode ir ao encontro da postura 
bourdieusiana em relação “ilusão biográfica”, na medida em que 
ele é “a imagem fragmentária do sujeito, uma vez que não se 
acredita mais no estereótipo da totalidade e nem no relato de vida 
como registro de fidelidade e autocontrole” (SOUZA, 2002, p.113). 
Com efeito, em La place, um dos procedimentos que poderia ser 
analisado sob o ponto de vista da criação biografemática consiste 
na montagem de um arquivo – trechos de livros escolares, versos de 
canções, provérbios, clichês (de fala e de fotografia) – que, ao longo 
de toda a narrativa, ajuda a forjar uma imagem do pai, constituindo, 
pois, um processo semelhante àquele que Sandra Corazza (2014) 
identifica como “seleção, recolhimento e revalorização de resíduos 
difusos, excertos, cortes, hiatos, esgarçamentos miúdos, imagens 
inacabadas, fluidos pulsantes” (p.59). Nesse sentido, os elementos 
incorporados à história de La place, os quais se destacam como 
expressão de uma cultura e de modos de socialização específicos a 
determinado grupo, contribuem para a criação de um imaginário do 
imaginário: na forma de signos deslocados [“déplacés”] de seu lugar 
de origem e inseridos no discurso literário, as letras de canção, as 
frases feitas e expressões idiomáticas são modificadas e acabam 
orientando, de certa forma, a visão do leitor em relação à figura do 
pai e de todos aqueles que compartilham um mesmo habitus.

É possível constatar assim que a recusa da invenção, não 
obstante a insistência da autora, é posta em causa por uma imagem 
paterna que só pode ser engendrada pela escrita. Por mais que a 
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autora pareça se alinhar, consciente ou inconscientemente, a uma 
crítica da “ilusão biográfica” que se debruça sobre as armadilhas 
da narrativa tradicional, sua composição transgride as fronteiras da 
vida tal como vivida, na medida em que projeta uma nova imagem 
no texto literário. Desse modo, Annie Ernaux, talvez a despeito de 
si mesma, oferece em La place uma narrativa que, se fixada pelas 
amarras classificatórias de um ou outro gênero, deixa de se situar 
em meio à tensão entre uma vida vivida e uma vida construída: ato 
falho de quem rechaça a estrutura do “romance” e, no parágrafo 
seguinte, reconta a infância do pai por meio das palavras “[a] história 
começa” [“L’histoire commence”] (ERNAUX, [1983] 2010, p.24).
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L’UNION POUr L’ActION MOrALe et sA LUtte 
cONtre L’UtILItArIsMe dANs L’eNseIGNeMeNt 
A LA BeLLe ÉPOQUe

Luciana Persice Nogueira-Pretti (UerJ)

L’enseignement en France à la Belle Epoque connaît un 
penchant utilitaire et une tendance à la spécialisation dans 
les domaines des sciences sociales. Les humanités, l’étude des 
lettres classiques, ainsi que le principe de l’universalisme se 
voient affaiblis au profit d’une éducation “moderne” qui envisage 
préparer l’étudiant prioritairement au marché de travail. Cette 
tendance ne s’impose pourtant pas sans opposition. Parmi les 
voix qui s’insurgent, on en décèle une un peu oubliée de nos 
jours: celle du “spiritualisme républicain” de l’Union pour 
l’action morale (UAM, 1892-1905). Cette entité néo-kantienne 
par excellence, formée à partir d’un important contingent 
de professeurs, milite explicitement contre l’influence de 
l’utilitarisme dans l’enseignement – une lutte qui laisse son 
empreinte encore de nos jours dans la société française et dans 
sa conception de république.1

Des références à cette militance sont pour le moins lacunaires 
dans l’ensemble des études sur l’utilitarisme dans l’éducation 
en France. Il est possible que le caractère plutôt politico-social 
de l’action de l’UAM explique son absence dans les études sur 
l’histoire de l’éducation considérés comme incontournables 

1  Cet article prend son origine à la présentation orale de même titre réalisée à la XVII 
Annual Conference of The Society of Dix-Neuviémistes, University of Southampton, 
avril 2019.
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pour l’analyse de l’utilitarisme2, ainsi que dans des textes plus 
spécialisés. Parmi ceux-ci, nous pouvons bien entendu citer 
quelques titres très opportuns comme par exemple (sans pour 
autant essayer de réaliser une recension historiographique 
pleinement satisfaisante) “‘Le “moment utilitaire’? L’utilitarisme 
en France sous la Restauration”3, “Les humanités dans l’histoire 
de l’enseignement français”4, La construction de l’enseignement 
secondaire (1802-1914)5, “L’École saisie par l’utilitarisme”6, entre 
autres. Dans leur diversité d’approches, de corpora et d’objectifs, 
ces textes permettent de comprendre l’influence de l’utilitarisme 
– tantôt acceptée tantôt rejetée – que l’on constate aux différents 
moments de l’histoire de l’enseignement en France. Cependant, 
notre objet d’intérêt ici, l’action néo-kantienne et humaniste du 
groupe d’intellectuels et d’artistes soudés autour de l’UAM, n’y 
figure pas, ne serait-ce qu’accessoirement.

Dans l’espoir d’aider à pallier ce manque, notre but ici viendrait 
donc à retracer les principales caractéristiques de l’UAM, mettre en 
évidence quelques noms-clefs parmi les participants (pour la plupart 
des professeurs et/ou intellectuels), et analyser l’importance de l’une de 
ses tâches majeures, c’est à dire “la lutte contre l’utilitarisme”, comme 
réitéré dans les premières pages de son Bulletin.

Pour ce faire, nous mettrons en exergue quelques extraits du 
Bulletin de l’Union pour l’Action morale (1892-1905) disponibles 
dans la collection partiellement numérisée par la BnF (site Gallica). 
Nous comptons par-là faire sortir un peu de l’ombre cette entité qui 
a fait couler beaucoup d’encre en son temps.

2  Emile Durkheim, L’évolution pédagogique en France, Paris, F.Alcan, 1938; et 
Antoine Prost Histoire de l’enseignement en France, 1800-1967, Paris, Armand Colin, 
1968, par exemple, pour ne citer que deux des titres parmi les plus évidents.
3  Emmanuelle de Champs, op.cit., Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 123, 
2014, p.73-89, https://journals.openedition.org/chrhc/3498.
4  Marie-Madeleine Compère et André Chervel, op.cit., Histoire de l’éducation, n°74, 
1997, p.5-38, https://www.persee.fr/doc/hedu_0221-6280_1997_num_74_1_2907.
5  Philippe Savoie, op.cit., Lyon, ENS Éditions, 2013.
6  Christian Laval, Cités, 2002, 2, n°10, p.63-74, https://www.cairn.info/revue-
cites-2002-2-page-63.htm.

https://journals.openedition.org/chrhc/3498
https://www.persee.fr/doc/hedu_0221-6280_1997_num_74_1_2907
https://www.cairn.info/publications-de-Christian-Laval--582.htm
https://www.cairn.info/revue-cites.htm
https://www.cairn.info/revue-cites-2002-2-page-63.htm
https://www.cairn.info/revue-cites-2002-2-page-63.htm
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UNE CERTAINE RÉPUBLIQUE EN 1892: QUELQUES 
ANTECEDENTS, NOMS ET IDÉES

Toute une tradition intellectuelle française s’est développée 
“grâce” à l’échec de 1870: d’importants professeurs quittent la 
Faculté de théologie protestante de Strasbourg et déplacent avec 
eux, au centre des débats parisiens, les réflexions néo-kantiennes 
qui y prédominaient. Ainsi Louis Auguste Sabatier (1839-1901) 
contribuera au développement de la tradition critique issue des 
notions défendues par le prussien Emmanuel Kant (1724-1804)7 et 
s’intègrera au département de sciences religieuses nouvellement 
fondé à l’École pratique des hautes études de la Sorbonne. Avec 
d’autres collègues, il s’alliera à des “criticistes” tels que Charles 
Renouvier (1815-1903), Charles Secrétan (1815-1895) et Jules 
Lachelier (1832-1918). Cet ensemble de philosophes et professeurs 
néokantiens donnera origine à une génération que le chercheur 
Olivier Abel nomme et résume de façon catégorique: “Boutroux 
et Lagneau, mais aussi Poincaré, Ribot, Hamelin, Liard, Brochard, 
Séailles, Durkheim, Bergson, Lavalle ou Blondel, tous marqués par la 
tradition réflexive française et par le kantisme, établiront les cadres 
philosophiques et moraux de la Troisième République, jusqu’à la 
guerre de 1914-1918” (ABEL, 2005, p.471-472).

La naissance même de la Troisième République est donc 
marquée par une nouvelle dynamique entre philosophes, gens 
de lettres et hommes politiques, qui vont donner à cette période 
de l’histoire son caractère polémique exubérant et imprimer un 
sentiment de lutte intestine constante entre les différentes visions 
et interprétations de la société et du gouvernement républicains.

Dans notre étude sur l’UAM, l’importance de Jules Lagneau 
(1851-1894) – l’un des noms de la liste d’Olivier Abel – est 
déterminante. En 1892, ce professeur de philosophie publie Simples 
notes pour un programme d’union et d’action (texte paru de façon 

7  Surtout dans la Critique de la raison pure (1781, 1787), la Critique de la raison 
pratique (1788) et la Critique de la faculté de juger (1790).
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anonyme sur la Revue Bleue, (13), 187-199), où il lance quelques 
notions qui deviendront des prémisses de l’Union: il faut servir la 
“cause du bien” par le biais d’une “union réelle”, “laïque et ouverte”:

nous dirons que le levier de l’action morale, 
c’est la sainteté, c’est-à-dire l’égoïsme assujetti 
et pacifié […] par un vouloir supérieur, surnaturel 
[…] Nous nous unissons pour lutter […] contre 
l’affaiblissement chaque jour plus visible et plus 
menaçant du lien social, qui consiste pour une 
part dans la conscience de la solidarité des 
intérêts, mais bien davantage dans le sentiment 
du droit des autres, dans le respect de la loi et 
le dévouement au bien public; nous pensons 
ne pouvoir réussir qu’en faisant dominer en 
nous-mêmes d’abord un esprit de raison. 
Par raison nous n’entendons pas un principe 
d’indépendance, d’orgueil, de retour sur soi, 
mais un principe d’ordre, d’union et de sacrifice.

Le fanatisme nous sera donc étranger. Il est 
l’ennemi, et nous ne passerons pas à l’ennemi; 
il est le mal […]

Nous voulons faire connaître en nous-mêmes 
le bienfait de la règle, de la discipline, de la 
résignation, du renoncement; enseigner la 
perpétuité nécessaire de la souffrance, expliquer 
son rôle créateur; combattre le faux optimisme, 
la basse espérance d’un bonheur qui viendrait 
tout fait, la foi au salut par la science toute seule 
et par la civilisation matérielle, vaine figure de 
la civilisation […] combattre aussi, par l’exemple, 
les mauvaises mœurs, publiques ou privées, le 
luxe, la délicatesse, les raffinements, tout ce qui 
produit la multiplication douloureuse, immorale 
et antisociale des besoins […].

Nous créons au grand jour, sans arrière-pensée 
et sans aucun mystère, une union active, un 
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ordre laïque militant du devoir privé et social, 
noyau vivant de la future société. (LAGNEAU, 
1892, s/p; nous soulignons)

Ce texte est, on l’aura compris, l’un des fondements de 
l’UAM. Il contient, outre les notions (tout à fait chrétiennes) de 
combat entre “le bien” et “le mal” - représenté, essentiellement, 
par l’opposition entre “un vouloir supérieur” de garder “les liens 
sociaux” et “le fanatisme” (les radicalismes politiques, vrais 
ennemis des liens sociaux) -, ainsi que les idées de “sacrifice”, 
“résignation”, “renoncement”, face à la “souffrance”. Mais le 
texte propose également “un principe d’ordre et d’union”, “une 
union active, un ordre laïque militant du devoir privé et social”, en 
somme, une pratique sociale “solidaire” qui vise à “enseigner” des 
valeurs sociales non-matérielles, tout en préconisant et la laïcité 
et l’œcuménisme. Il s’agit là de l’une des interprétations possibles 
du “spiritualisme républicain”, néo-chrétien en vogue, courant 
antagoniste du scientificisme et du positivisme (“vaine figure de la 
civilisation”), ainsi que du décadentisme (“le luxe, la délicatesse, les 
raffinements, l’immoralité des mœurs”).

Quand Lagneau parle d’enseigner, il s’identifie comme 
professeur et, plus spécifiquement, comme professeur de 
philosophie de l’École normale supérieur de Paris.8 Son univers 
et son horizon sont ceux des lycées et des Écoles normales 
supérieures, ce qui explique en partie sa grande influence auprès 
des “gris” et des professeurs de l’enseignement public. 

La mention explicite à la “solidarité” dans le texte de 
Lagneau nous ramène à un autre nom célèbre dans le contexte 
du spiritualisme républicain: Léon Bourgeois (1851-1925), homme 

8  Dans sa vision rigoureuse (et peut-être dogmatique) de la notion du devoir, 
Lagneau combat implicitement la philosophie éclectique de Victor Cousin (1792-
1867), fondateur de la tradition des études d’histoire de la philosophie et important 
réformateur de l’enseignement de la philosophie dans les lycées, dont l’œuvre 
(surtout son Du Vrai, du Beau et du Bien, 1853) était très prisée dans l’enseignement 
public dans les années 1880. Lagneau interdit l’utilisation des manuels officiels 
envoyés dans son lycée – manuels établis encore sous l’influence de Cousin.
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politique qui, en 1890, en tant que Ministre de l’intérieur, publie son 
opuscule Conseils aux maîtres, document officiel qui propose aux 
enseignants de bannir de leurs cours “tout ce qui, dans les œuvres 
contemporaines, sent la recherche, le sophisme, la prétention 
impuissante et maladive”, ainsi que “les livres capables d’incliner 
les jeunes gens vers l’ironie ou le scepticisme” (Apud CABANÈS, 
2008, p.53-54) – encore un texte qui se propose de contrecarrer le 
décadentisme, ainsi que le dilettantisme et le pessimisme en vogue 
vers la fin du siècle.

Bourgeois publie son livre Solidarité (1896) et y établit les bases 
du “solidarisme” –philosophie politique qui devient un mouvement 
(auquel se ralliera l’UAM). Bourgeois cite le dictionnaire pour 
expliquer que le solidarisme est la “responsabilité mutuelle qui 
s’établit entre deux ou plusieurs personnes” (BOURGEOIS, 1896, 
p.4)9 basée sur des notions de “dette sociale” et de “quasi-contrat 
général” (BOURGEOIS, 1896, p.57) comme inhérentes à l’existence 
en société. Mais le solidarisme n’est pas un spiritualisme: “cette 
notion de la solidarité sociale est la résultante de deux forces 
longtemps étrangères l’une à l’autre, aujourd’hui rapprochées et 
combinées chez toutes les nations parvenues à un degré d’évolution 
supérieur: la méthode scientifique et l’idée morale” (p.11) – ce qui 
permet d’associer le mouvement au social-libéralisme.

Mais, en parlant de l’UAM, le nom le plus important est celui de 
Louis Paul Abel Desjardins (1859-1940). Considéré comme un poète 
dilettante à ses débuts, ce professeur et journaliste se joint à d’autres 
intellectuels qui participent au grand mouvement de reconversion 
chrétienne en réaction au décadentisme et au scientificisme de la fin 
du siècle. Reconnu comme disciple de Lagneau, il suit une carrière 
d’enseignant de lycées (Louis-le-Grand, Michelet, Cordorcet et le 
Collège Stanislas), d’Écoles Normales Supérieures (Sèvres et Saint-
Cloud), et de l’École Libre des Sciences Politiques de la Sorbonne.

9  En tant que ministre, il favorise l’impôt sur les successions et sur les revenus, la 
mise en place de la retraite pour les travailleurs, d’un salaire minimum, d’un système 
d’assurance protecteur et d’un enseignement totalement gratuit.
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Dans Le Devoir présent, de 1892, il associe les enseignements 
de Lagneau et la perspective solidariste, en commençant à 
défendre le pessimisme et le nihilisme de son temps pour, ensuite, 
représenter un réformisme social calqué sur le combat contre le 
“négativisme”. Les concepts de “négatif” et de “positif”, utilisés 
par Desjardins dans son texte, sont l’appropriation d’une dualité 
utilisée par l’écrivain, journaliste et critique littéraire suisse 
Edouard Rod (1857-1910).10 Dans son livre Les Idées morales du 
temps présent (1891), dédié à Desjardins, Rod polarise d’un côté 
le courant des “négatifs” (dont l’origine serait le philosophe 
Renan, mais qui inclut à la fois la pensée tributaire des idées de 
Schopenhauer et le naturalisme), qui “tendent à détruire”, et les 
“positifs”, qui “tendent à construire” (Desjardins étant en tête de 
file). Cette polarité imprécise et “absolue”, comme l’auteur l’avoue 
dans sa préface, sera récupérée par Desjardins dans son projet de 
construction d’une société éthique, laïque et solidaire. Le Devoir 
présent, s’achève sur l’annonce de la future fondation de l’UAM.

L’UNION POUR L’ACTION MORALE (1892-1905)
Les deux textes qui établissent les fondements et les prémisses 

de l’UAM sont donc écrits la même année, 1892: Simples notes 
pour un programme d’union et d’action (de Lagneau) et Le Devoir 
présent (de Desjardins). Autour de ces écrivains se regroupe le 
noyau fondateur de quinze membres, dont cinq normaliens, 
un philosophe, trois officiers de l’armée, un haut fonctionnaire 
du gouvernement, un grand industriel, un journaliste, un 
conservateur de musée, un pasteur luthérien et un prêtre 
(Lagneau sera pourtant l’une des premières défections du groupe, 
le considérant trop politique). Cette identification des professions 
et des statuts sociaux montre qu’il s’agit d’un groupe issu et/ou lié 
à la bourgeoisie et appartenant à l’élite libérale.

La fondation de l’UAM est contemporaine de la création de 
Sociétés Éthiques en Allemagne et aux ÉtatsUnis – avec lesquelles 
10  Il a été également professeur de littérature et chroniqueur de la Revue des Deux Mondes.
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la société nouvellement créée tisse des liens très étroits. Il s’agit 
de groupes et d’organisations guidés par les notions de justice, de 
justice sociale, de “concurrence équilibrée” et par des politiques 
de redistribution fondées sur les principes sociaux-libéraux. Ces 
organisations inspirent le solidarisme français ainsi que le New 
Freedom nord-américain et, entre autres, le settlement movement 
britannique (ample mouvement débuté à Londres en 1884 qui 
vise à la réforme sociale et à l’union entre les riches et les plus 
défavorisés). Toutes ces sociétés sont de fondement néo-kantien et 
de perspective universaliste et internationaliste.

Dans son étude sur le spiritualisme républicain de l’UAM, 
le critique François Chaubet (1999) fait une cartographie des 
influences qui orientaient le groupe: parmi les écrivains: Carlyle, 
Robert Browning et Tolstoï; parmi les philosophes contemporains: 
Charles Gide, Gabriel Séailles, Jules Lagneau, Émile Faguet, Henri 
Vaugeois; parmi les théoriciens du socialisme éthique: Benoît 
Malon, William Morris; parmi les inspirateurs du mouvement néo-
évangélique: Emerson, Maeterlinck et, à nouveau, Tolstoï. Chaubet 
n’inclut pourtant pas, dans cette liste, le nom de John Ruskin – dont 
nous parlerons plus loin.

La récurrence du nom de Tolstoï attire l’attention. Le russe Liev 
Nikolaievitch Tosltoï (1828-1910), romancier connu pour ses romans 
historiques et réalistes, est également l’auteur d’une importante 
œuvre pédagogique. On peut dire, de façon très générale, qu’il 
prêche des idéaux de vérité, de justice, de bien social et de paix; 
qu’il loue la valeur du travail manuel, le contact avec la nature et 
le rejet du matérialisme; il attaque le cléricalisme, le militarisme, 
le patriotisme et l’inégalité économique, et se tient proche d’un 
christianisme rationaliste. Critique de l’Art pour l’Art, il croit que 
l’art est surtout un moyen de communication d’émotions et d’union 
entre les hommes. Il a reçu une forte influence de deux réformateurs 
sociaux: John Ruskin (1819-1900, anglais) et Henry George (1839-
1897, nord-américain). En 1859, il fonda une école dans sa propriété 
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privée, inspirée des enseignements de Montaigne, de Rousseau, de 
Pestalozzi et de Fröbel, et il met en pratique (même si de façon 
éphémère) une pédagogie essentiellement libertaire.

Selon Dominique Maroger, qui étudie les idées pédagogiques 
de Tolstoï, on peut considérer que la pensée du russe en France 
a donné lieu à deux grandes filiations: l’œuvre de Paul Desjardins 
et les Universités populaires (MAROGER, 1974, p.229). Fortement 
inspirées d’exemples et de modèles déjà mis en place en 
Angleterre, notamment le settlement de Toynbee Hall11 (que Tolstoï 
a personnellement connu), ces universités sont indépendantes les 
unes des autres et ces établissements, qui prospèrent énormément 
au tournant du siècle, comptent dans leurs cadres des membres de 
l’UAM (comme Gabriel Séailles, 1852-1922, et Daniel Halévy, 1872-
1962, parmi d’autres).12

Outre les Universités populaires, et également liées à des 
initiatives et à des membres de l’UAM, il faut mentionner les 
Edinburgh Summer Meetings, rencontres organisées par l’écossais 
Patrick Geddes (1854-1932). La spécialiste Siân Reynolds (2016) 
explique que Geddes, biologiste, sociologue, éducateur, urbaniste 
et philosophe, avait un ample réseau de contacts avec des 
académiciens, des anarchistes et des artistes dans les années 
1870-1890. Ami du philosophe Charles Gide (1847-1932), il donna 
une conférence à la Sorbonne en 1878 et y connut Desjardins. 
Les Summer Meetings devinrent un modèle de rassemblement à 

11  Selon François Chaubet, Ruskin est le père spirituel de Toynbee Hall (1999, p.88).
12  En 1848 furent créées les premières Sociétés d’instruction populaire, et “imitées 
par l’Angleterre en 1854, par Charles Kingsley, Denison Maurice et John Ruskin” 
(MAROGER, 1974, p.230). Ayant pour but l’enseignement public et gratuit pour les 
adultes, les Universités populaires se basent, d’abord, sur les concepts pédagogiques 
du pasteur luthérien danois Nikolai Frederik Severin Grundtvig, 1783-1872, et 
sont soutenues par les lois Jules Ferry (1881-1882). Il existera également d’autres 
initiatives pédagogiques de la même veine: le Cercle démocratique pour l’instruction 
et l’éducation du peuple, créé en 1882, et la Coopération des Idées, en 1898. En 1899, 
est fondée la première Société des universités populaires – première d’une série qui 
existe encore de nos jours. En1901, il y en avait 124. Voir https://fr.wikipedia.org/
wiki/Universit%C3%A9_populaire.
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orientation pédagogique: réunis pendant tout le mois d’août et 
visant un public d’étudiants universitaires et de professeurs, son but 
était de former une République des lettres philosophico-politique 
selon des principes démocratiques, progressistes, sociaux-libéraux 
et élitistes. Ces rassemblements durèrent plus d’une décennie. 
Desjardins est parmi les conférenciers invités en 1893 et il y présente 
son idée de “La renaissance morale de la France” et son UAM.13

LA LUTTE CONTRE L’UTILITARISME
Le Bulletin de l’Union pour l’Action Morale (1892-1905) présente 

l’organisation au lecteur avec modestie: “on ne devra ni chercher 
ni apporter ici de prétention à la forme littéraire” aux textes 
publiés, et “la parole écrite ne sera considérée dans ce bulletin 
que comme un papier-monnaie par lequel la volonté circule”. 
Cette information se trouve à la page d’introduction aux volumes 
des deux premières années du Bulletin14. Sans velléités littéraires 
propres, et sans prendre la défense d’un mouvement artistique 
ou littéraire spécifique, les éditeurs s’incombent de véhiculer et 
de divulguer des œuvres qu’ils considèrent comme importantes 
et édifiantes. À côté d’auteurs français, on y rencontre beaucoup 
de traductions d’auteurs étrangers, ce qui place le BUAM comme 
un des principaux diffuseurs de littérature étrangère et promoteur 
d’un certain cosmopolitisme intellectuel.15

Dès les premières pages du premier volume du Bulletin, on peut 
y lire la division des tâches entre les membres du groupe fondateur: 
1) Initiative et détermination des principes (sous la responsabilité 
de Paul Desjardins); 2) Correspondance régulière avec les lecteurs;16 

13  Après la loi de la séparation entre l’Église et l’État, 1906, Desjardins peut 
acheter une abbaye cistercienne, à Pontigny, où il accueille les Décades de Pontigny 
(1910-1914 et 1922-1939): dix jours par an, d’importantes personnalités du monde 
artistique et intellectuel, français ou non, s’y réunissent pour discuter de littérature, 
philosophie et politique – initiative évidemment inspirée des Summer Meetings que 
Desjardins avait connus et fréquentés.
14  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56100971/f9.item, s/p.
15 Voir à ce propos NOGUEIRA 2018.
16  Fonction attribuée à Léon Letellier, 1859-1926, disciple de Jules Lagneau; les 
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3) Publications;17 4) Œuvres d’assistance;18 5) Action sociale 
(conférences populaires); 6) Extension de l’action (communication 
avec des entités similaires à l’étranger; participation des femmes; 
création de nouveaux groupes; rapprochement des classes sociales 
et pacification sociale ; missions d´étudiants);19 7) Éducation (action 
sur les maîtres, examen des ouvrages à recommander, et lutte 
contre l’utilitarisme dans l’enseignement) – enseignements primaire, 
secondaire et supérieur;20 8) Action sur l’art et la littérature: diffusion 
des œuvres et des devoirs de la critique sous une perspective morale 
et sociale;21 9) Finances et administration;22 et 10) Organisation 
matérielle des réunions du Bulletin.23

La tâche de l’UAM qui nous intéresse ici est la “lutte contre 
l’utilitarisme dans l’enseignement”, tâche stratégique pour ce 
groupe où prédominent les enseignants pour qui les questions et les 
enjeux pédagogiques sont, de toute évidence, un souci prioritaire.

Tout d’abord, il faut se rappeler que l’utilitarisme est une 
doctrine et une philosophie politique qui préconise une éthique 
rationnelle du bien-être (welfare) collectif, qui place la logique 
du bon fonctionnement du modèle économique au-dessus des 
aspects politiques, moraux et sociaux; “utile” devient, ici, un 
concept qui élude la question morale “du bien et du mal” au profit 
d’une approche pragmatique (dans le sens de pratique) de ce qui 
fragments de son œuvre qui nous parviennent sont ceux publiés par le BUAM (réunis 
dans Ecrits fragmentaires, souvenir de son action, 1927). Il sera directeur du Bulletin 
des années plus tard.
17  Sous la responsabilité de Max Leclerc, 1864-1932, qui deviendra directeur de la 
maison Armand Colin.
18  Sous la responsabilité de Raoul Allier, 1862-1939, professeur de philosophie qui 
aura une forte influence sociale et politique pendant la Grande Guerre.
19  Ces deux dernières rubriques étant à la charge du pasteur Charles Wagner, 1856-
1918, qui sera ultérieurement nommé au Prix Nobel de Littérature.
20  À la charge, respectivement, de S. D. Gillotin (?), Henri Girod (?), principal de 
collège, et André Michel, 1853-1925, historien de l’art et critique littéraire qui écrit 
pour la revue de Gabriel Monod, La Revue Historique.
21  Sous la responsabilité d’André Michel.
22  Sous la responsabilité de Lucien Fontaine, 1864-1943, décoré Chevalier de la 
Légion d’Honneur en 1902.
23  À la charge de Léon Letellier.
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peut maximiser le bien-être (ou le “bonheur”) de la majorité de la 
population dans une société, d’où sa maxime “le plus grand bonheur 
du plus grand nombre”. Mise en place en Angleterre par le juriste 
Jeremy Bentham (1748-1832) et développée par l’économiste John 
Stuart Mill (1806-1873), entre autres, cette doctrine se fonde sur 
l’idée de “répulsion de la douleur” et d’“harmonisation des intérêts 
particuliers”, et conçoit une universalisation (voulue impartiale) du 
“sacrifice” et du “devoir” (notons l’importance et la récurrence de 
l’idée de “devoir” à l’époque).

Ces mots nous renvoient au solidarisme, mais les deux 
mouvements diffèrent radicalement: l’utilitarisme est foncièrement 
“conséquentialiste” (la moralité d’un acte est “calculée” par rapport 
aux effets et aux résultats finaux, c’est-à-dire que “la fin justifie les 
moyens”, même dans les interventions de l’État contre des intérêts 
minoritaires supposément au bénéfice du bien de la majorité) et 
porte un regard strictement instrumental sur les relations politico-
sociales – d’où un relativisme moral totalement étranger au 
solidarisme. Dans l’utilitarisme prédomine la notion d’“intérêt” de 
ce collectif, projeté (selon une perspective libérale) au détriment 
de l’individu, des volontés individuelles et de celles des minorités. 
De nombreuses études sur l’utilitarisme tendent à opposer le 
libéralisme utilitariste anglais au libéralisme français des droits de 
l’homme (opposition discutable mais encore fortement présente 
dans l’historiographie contemporaine).

Étant l’un des fondements du libéralisme, l’utilitarisme est 
effectivement aux antipodes de l’humanisme. C’est également un 
anti-idéalisme toujours de mise. La chercheuse Emmanuelle de 
Champs situe l’actualité de ce débat:

L’utilitarisme […] continue d’interroger les 
philosophes comme il a retenu, en France, 
l’attention de deux grands interprètes des 
mutations politiques du XIXe et du XXe siècle, Elie 
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Halévy et Michel Foucault.24 Car l’utilitarisme, 
que Bentham présente comme «la doctrine du 
plus grand bonheur du plus grand nombre», 
reposant sur la double idée que chaque individu 
est le meilleur juge de ses propres intérêts et que 
chacun a une capacité identique au bonheur, met 
au jour des tensions qui travaillent le libéralisme 
depuis le XIXe siècle et sont encore aujourd’hui 
largement discutées. (CHAMPS, 2015, p.221)25

Une étude plus approfondie de l’utilitarisme dépasserait ici 
notre objectif, mais il convient de signaler, par rapport à notre 
propos, la mention à Elie Halévy (1870-1937). Un peu oublié de 
nos jours, ce publiciste, philosophe et historien deviendra un 
spécialiste de philosophie économique britannique (sa thèse de 
doctorat portera justement sur l’utilitarisme: L’évolution de la 
doctrine utilitaire, 1901). En 1892, il donne un cours sur “L’évolution 
des idées politiques dans l’Angleterre du xixe siècle” à l’École libre 
des sciences politiques, et l’année suivante, avec Alphonse Darlu 
(1849-1921), son professeur de philosophie au lycée Condorcet, il 
fonde la Revue de métaphysique et de morale (1893-). Le groupe 
fondateur est composé d’un cercle de collègues et d’amis du 
lycée, comme le philosophe Xavier Léon (1868-1935). C’est peut-
être surtout à Elie Halévy que l’on doit l’opposition imaginée entre 
les libéralismes anglais et français, l’un de l’utilité et l’autre des 
droits de l’homme (ce qui, selon Emmanuelle de Champs, élude les 
origines de l’utilitarisme chez les philosophes français des Lumières, 
même si Bentham s’oppose, effectivement, “à la rhétorique des 
droits de l’homme”, CHAMPS, 2015, p.80); Elie Halévy oppose donc 

24  Le philosophe Michel Foucault (1926-1984) s’intéresse surtout au “panoptique 
de Bentham” en tant qu’objet théorique fondamental de la conception carcérale de 
Bentham (et la multiplication des possibilités de voir et d’être vu) – structure circulaire 
qui pourrait être prévue également pour des écoles et des hôpitaux. “L’inspection” 
est particulièrement stratégique dans les caractéristiques de l’administration 
préconisée par Bentham.
25  On rappelle à ce propos l’existence de la Revue du Mouvement anti-utilitaire 
dans les sciences sociales – MAUSS (acronyme et hommage à l’anthropologue Marcel 
Mauss), fondée en 1981 par le sociologue Alain Caillé (1944-).
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“à la philosophie juridique et spiritualiste des droits de l’homme, la 
philosophie utilitaire de l’identité des intérêts” (In La formation du 
radicalisme philosophique, 1901, Apud CHAMPS, 2015, p.82).

Elie Halévy est le frère de l’historien, essayiste et éditeur Daniel 
Halévy (1872-1962) également issu de Condorcet, qui participa 
à de petites revues littéraires avec d’autres amis et collègues du 
même lycée,26 et par le biais desquelles il sera l’un des premiers 
intellectuels à diffuser et traduire l’œuvre de Nietzsche en France. 
Daniel Halévy fut membre de l’UAM à partir de 1897 et, en tant que 
tel, il adressa une lettre ouverte au directeur de l’organisation dans 
laquelle il faisait l’appel suivant:

Contre des ennemis innombrables, dans un pays 
qui s’abandonne, reprendrons-nous nos tristes 
attitudes d’inertie et d’ironie? […] Que ferons-
nous? Des universitaires, des hommes de lettres 
vont aux réunions publiques, fraternisent avec 
les partis extrêmes. Cela est vite fait, vite dit, et 
peut-être aussi passera vite. […]

Les questions d’éducation sont aujourd’hui 
ardemment discutées, et c’est bon signe, car 
l’éducation est ce qu’il y a de plus profond dans 
une société, et une société qui réfléchit aux 
problèmes de l’éducation réfléchit en réalité 
sur soi-même. Ne pourriez-vous discuter devant 
nous la question du monopole universitaire […]? 
(BUAM, 1899, p.234-236)27

Daniel Halévy fait ce bilan de la situation politique de son 
temps, regrette des “attitudes” (“inertie et ironie”) que l’on peut 
rapprocher du décadentisme en vogue, les alliances idéologiques 
éphémères et opportunistes, et demande aux membres de l’UAM 
26  Le Lundi (1887), fondé avec Marcel Proust, 1871-1922, et Abel Desjardins, 1870-
1951 (frère de Paul Desjardins). Avec encore d’autres amis, il participe à: La Revue 
Seconde, La Revue Verte et la Revue Lilas (toutes de 1888); Le Mensuel (1890-1891), 
Le Banquet (1892-1893), et La Revue Blanche (1889-1903). Plus tard, il collabore aux 
Cahiers de la Quinzaine, de Charles Péguy (entre 1903 et 1910).
27  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5596092s.item
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des prises de position pratiques, en leur faisant une critique: “Il faut 
agir, et l’action se traduit par des actes précis, limités et modestes 
[…] car c’est faire beaucoup trop peu que lire dans votre Bulletin, 
au coin de son feu, des traductions de Ruskin, et concilier ainsi, 
en les flattant, ses goûts de nonchalance et de raffinement moral” 
(BUAM, 1899, p.235-236).28 À la fin de l’année, il intègre le comité 
de rédaction du Bulletin, ainsi que des groupes de discussion pour 
la mise en place des Universités populaires. Il en administrera une 
entre 1901 et 1906 (L’Enseignement mutuel, deuxième Université 
populaire de Paris). Cette trajectoire individuelle est représentative 
de l’engagement des membres de l’UAM dans leur ensemble 
par rapport à l’éducation, à l’enseignement et à la recherche 
d’élargissement des débats et des réflexions dans le but de nouer 
des liens entre l’élite (“les universitaires” et “les hommes de lettres”) 
et la société en général.

Se rapportant plus spécifiquement à l’éducation, Bentham 
avait écrit quelques textes qui furent largement discutés en 
France dès l’époque de la Révolution Française. En 1791, il 
présenta son Panoptique à l’Assemblée nationale, texte qui 
portait sur un projet carcéral (et qui lui vaudra le titre de citoyen 
français). Il s’agit peut-être et surtout d’un projet de vigilance 
(analysé par Michel Foucault dans ses cours au Collège de France 
en 1979, “La naissance de la biopolitique”). Au moyen d’un 
concept architectural qui prévoit une structure circulaire ou 
semi-circulaire, les sujets sont tous visibles et observables, par 
un seul surveillant. Cette architecture et ce principe peuvent être 
adaptés aux établissements scolaires, permettant la maximisation 
du contrôle sur le comportement des sujets qui, étant vus ou 
craignant de l’être, optimisent leur production/étude.

Outre ce fameux concept, Bentham élabore des principes et 
des prémisses fondés sur l’idée du besoin de maximiser l’efficacité 

28  Daniel Halévy fait ici un clin d’œil à son ami Marcel Proust, lecteur du Bulletin 
et, en ce moment, aspirant traducteur de Ruskin. (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k5596092s.item)
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– de l’enseignement, de la pédagogie ou de l’apprentissage. 
Le chercheur Silvio Marques, dans son étude sur Bentham et 
l’éducation (2013), résume les 38 principes d’administration 
scolaire préconisés, dont nous mettons quelques-uns en relief 
à titre d’illustration: le principe de la maximisation de l’emploi 
de l’enseignant, le principe de la préférence pour l’enseignant 
compétent, le principe de la maximisation de l’emploi de tuteurs 
et de moniteurs, le principe de la compétence universelle, le 
principe de l’exigence d’une performance parfaite, constante et 
universelle (et de l’intolérance de la performance imparfaite), 
le principe de la maximisation de l’emploi de vérifications 
d’apprentissage… avec un maximum d’efficacité et d’uniformité 
(MARQUES, 2013, p.11). Le projet benthamien se destine aux élèves 
des secteurs plus privilégiés de la société et vise essentiellement 
à les préparer aux exigences du marché de travail, tout en leur 
procurant une culture conçue, d’un côté, comme une “richesse”, 
mais aussi comme un facteur de satisfaction personnelle et de 
jouissance intellectuelle (hédonisme qui protège l’individu contre 
le malheur et l’isolement). Finalement, parmi les principes établis 
pour l’éducation et l’enseignement, on trouve la laïcité – puisque 
Bentham considère que les religions sont une source de conflit 
entre les hommes.

Cet aperçu (certes superficiel) du benthamisme nous permet 
de distinguer certains aspects qui seront discutés par l’UAM. 
Par exemple, cette doctrine propose que les matières soient, et 
pour cause, “utiles” à la formation du ”nouvel” élève, avec une 
attention plus centrée sur les nouveaux besoins de la “nouvelle 
société” (industrielle). En analysant les différents tomes du 
BUAM, dont la collection est en voie de numérisation et donc 
encore incomplète et lacunaire,29 on se rend compte qu’il n’y a 
29  Les numéros disponibles actuellement (début 2019) sont: Année 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 et 9 - 15/05/1893, n° 10 - 15/06/1893, 
n°11 et 12 - 15/08/1893; Année II: n°1 - 01/11/1893, (s/n – à partir de cette édition, 
les volumes ne sont plus numérotés) 15/11/1893, 01/12/1893, 15/12/1893, 
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pas d’article sur Bentham ni sur l’utilitarisme à proprement parler. 
Pourtant, toute référence à sa doctrine est faite sur un ton de 
dépréciation. Par exemple (et ces références se suivent selon 
un ordre chronologique): dans le volume n.3, 25/12/1892, sous 
la rubrique “Lectures recommandées”, “ouvrages conformes à 
notre esprit”, on fait mention à La Religion basée sur la morale 
(“choix de discours publiés par la Société pour la culture morale, 
traduit par P. Hoffmann, Paris, Fischbacher, 1891”) et on lit: “il 
faut tenir compte des admirables qualités des prédicateurs 
populaires ici déployées et du désintéressement avec lequel les 
stoïciens modernes luttent contre l’utilitarisme régnant” (p.128-
129); dans le n° 11/12, 15/08/1893, on publie les “Fragments de 
l’Autobiographie d’un Positiviste (Stuart Mill) – Une crise dans 
mes idées” (“extrait de ses Mémoires, Chapitre V, traduction de 
Cazelles”), dans lesquels cet autre théoricien de l’utilitarisme fait 
une sorte d’autocritique à partir de lectures poétiques (p.455); le 
volume du 01/06/1894 (s/n), dans sa suggestion de lecture, parle 
des Études évangéliques, d’Alexandre Vinet, qui traitent d’un 
“utilitarisme chrétien” – mais on ne sait rien des jugements portés 
par les éditeurs.

Dans le volume du 15/02/1895 (s/n), l’article “Le devoir 
d’aînesse” (p.201-225) se présente comme un commentaire des 
éditeurs du Bulletin à propos d’une conférence de Paul Desjardins 

15/01/1894, 01/02/1894, 01/03/1894, 01/04/1894, 01/05/1894, 01/06/1894, 
01/08/1894, 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, (à nouveau, on trouve 
des numéros de volume ; ils sont tous réunis dans un même tome par la BNF) n°1 - 
01/11/1904, n°2 -01/12/1904, n°3 - 01/01/1905, n°4 - 01/02/1905, n°5 - 01/03/1905, 
n°6 - 01/04/1905, n°7 - 01/05/1905, n°8 - 01/06/1905, n° 9 - 01/07/1905, (à partir de 
cette édition, il s’agit du Bulletin de l’Union pour la vérité) n° 10 - 01/08/1905.
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(donnée au Comité de Défense et de Progrès social) “à un 
auditoire surtout composé de jeunes gens, d’étudiants”, à propos 
de “ceux qui ont voulu régner contre le positivisme pratique de la 
génération précédente et remettre à l’honneur un spiritualisme 
pur” (p.201). Le commentaire est parsemé de citations directes 
du discours prononcé par Desjardins et constitue une sorte de 
manifeste et d’appel à la réaction (morale, bien sûr), à un combat 
généralisé contre toutes les formes d’action non guidées par des 
principes moraux (dont celles de l’utilitarisme), vues ici comme 
vieillies ou dépassées.

L’article retrace trois étapes conduisant à cette nouvelle 
orientation: 1) la “renaissance esthétique” idéaliste (déjà mise 
en branle par l’UAM); 2) le “réveil de la Bonne volonté” par des 
écrits tels que Le Devoir présent (de Desjardins lui-même, 1892), 
Jeunesse (du Pasteur Charles Wagner, 1892), Le Rôle moral de 
l’officier [dans le service universel] (du Maréchal Hubert Lyautey, 
1891), Le Rôle moral des universités (?), et l’avènement même 
de l’UAM – étape toujours d’actualité même si “on laisse des 
coopérateurs en chemin; ceux […] dont l’esprit peut se passer de 
se mettre d’accord avec soimême, et n’exige pas impérieusement 
le vrai; il y a dans l’activité pratique de ce citoyen utile, de l’homme 
bienfaisant, une évidence immédiate dont ils se contentent” 
(p.202-203, nous soulignons); 3) “l’appel à la Raison” – Raison dans 
le sens de “ce qu’il y a de plus dégagé de matérialité, de l’accident 
et des variantes individuelles” (p.203); Raison comme forme 
d’universalisme spirituel donc. Le “citoyen utile” ne se trouve pas 
là par hasard: il n’est que superficiellement touché par le besoin 
de faire le bien: il est “bienfaisant” mais ne réfléchit pas à la 
“vérité” ni possède de profondeur intime dans ses réflexions; ceux 
qui ont quitté l’UAM ne cherchaient pas à développer une action 
spiritualiste ou spiritualisée. Concernant explicitement la question 
de l’utilitarisme, Desjardins fait référence à la doctrine, toujours 
de façon négative, dans le contexte de la société de son temps: 
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“les professions dites libérales deviennent métiers; l’utilitarisme 
le plus bas, le plus aveuglant, s’y répand” (p.212).

L’article explique que Desjardins conçoit la “Société idéale” 
comme une “Fraternité”, qui exige “l’abolition du servage et la 
diminution des droits du chef de famille et du chef d’industrie” 
“dans le sens d’un gouvernement mutuel qu’appelle la République” 
(p.204). Les “aînés” sont ceux “plus avancés dans la vie” pour être 
“plus conscients” et qui sont “plus dans le vrai” (p.207) – vision 
donc morale et moraliste de l’“aînesse”. Les “ainés” sont ceux 
qui cherchent à mettre en action une morale et un spiritualisme 
républicains. Or, Desjardins déplace vers le frère aîné le pouvoir 
ou le devoir d’orienter, en le substituant au “père nommé”, the 
appointed father, idéalisé par Bentham à la tête des décisions 
relatives à l’éducation et au “père de famille”, the father of the 
household, à qui incombent les décisions à l’échelle de la société. 
La “Fraternité” songée par Desjardins relie à la tradition politique 
révolutionnaire française l’idée “d’un gouvernement mutuel” 
républicain spiritualiste qui prévoit une diminution des droits de 
ces pères “nommés” et “de famille” (appellations que l’on peut 
soupçonner être à la place de celles de “chef de famille” et “chef 
d’industrie”) référés dans un dialogue implicite avec l’utilitarisme.

Il y en aura d’autres: dans le Bulletin du 01/12/1895, dans 
l’introduction du premier extrait d’une série de quatre, de “Les Lys du 
Jardin de la Reine”, p.171-189, de John Ruskin, les éditeurs expliquent:

Ralph Emerson, Thomas Carlyle, John Ruskin: 
retenez ces trois noms [...] il est utile de lire 
Emerson, le glorificateur du candide oracle 
intérieur […]; Carlyle, le prophète farouche et 
frissonnant de la sincérité; Ruskin, le briseur de 
toute convention, de toute cloison entre la chose 
apprise et la chose vécue, entre la contemplation 
et l’action […] Sésame et Lys [sic] – l’utile et le 
beau. (p.169-170)30

30  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34532066t/date
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L’œuvre de Ruskin est peut-être celle qui a mérité des éditeurs 
le plus grand nombre de traductions;31 on peut en déduire qu’il 
sera une importante source d’inspiration de l’UAM du fait qu’il 
rapproche “la contemplation et l’action”. À partir du sous-titre de 
l’extrait, “l’utile et le beau”, on peut imaginer la densité du débat 
implicite qui se trouve dans les interlignes du texte – qui s’adresse 
originellement au public britannique, sur l’éducation des jeunes, 
avec des propos anti-benthamiens; Ruskin et Carlyle seront des 
critiques acerbes de l’héritage de Bentham en Angleterre. La 
présence de ces deux noms parmi les préférences des éditeurs 
en dit long sur l’antagonisme récurrent – même lorsqu’il n’est 
qu’implicite – à l’utilitarisme (on peut rajouter que l’auteur de cette 
présentation provoque le sourire chez le lecteur attentif quand il dit 
qu’“il est utile de lire Emerson”).

L’article d’ouverture du fascicule du 15/08/1898, “La Rentrée” 
(p.433-446), non signé, commente: 

[L]’éducation de notre bourgeoisie nous sollicite 
encore, il faut savoir si nous voulons obtenir 
de bons outils dans les spécialités, ou plutôt 
des hommes capables de s’entendre les uns les 
autres, malgré les spécialisations forcées, et de 
rester encore frères […] Le choix des matières 
d’enseignement y importe-t-il autant que la 
chaleur de vie des maîtres? […] il faut démêler 
[…] un sentiment sain de l’homme réel; mais 
aussi un utilitarisme rétréci, une connivence 
avec les bas sentiments qui déprécient l’effort et 
l’ennoblissement gratuit des esprits. (p.437)

Ici, il semble évident que l’UAM oppose à la vision utilitariste 
une éducation et un enseignement humanistes. D’après le texte, 
l’utilitarisme est en vogue. Il prône et anime le développement 
des “spécialités” et la valorisation des matières aux dépens de la 
personnalité et de la présence (on peut supposer aussi de l’influence) 
31  Proust, qui souscrit au BUAM entre 1893 et 1903, donnera suite à cette tâche 
spécifique et traduira Sésame et les lys dans son intégralité (1905).
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ou “la chaleur de vie” des maîtres. Là, on revient à la rubrique n°7 
des tâches de l’UAM (“Education – action sur les maîtres, examen 
des ouvrages à recommander, et lutte contre l’utilitarisme dans 
l’enseignement”) et à l’importance de la formation du maître 
d’école dans cette organisation composée de professeurs et qui 
s’adresse si clairement aux enseignants, de tous niveaux.

Il semble tout aussi clair que le projet de l’UAM centre ses 
efforts sur l’éducation de l’élite, “notre bourgeoisie”, qui ne doit 
pas être éloignée des principes des droits de l’homme, de la 
formation citoyenne, de la capacité de “s’entendre les uns les 
autres” et de “rester encore frères” – égalité, fraternité et liberté, 
selon une tradition française étrangère à l’utilitarisme de Bentham, 
une tradition qui promeut le “sentiment sain de l’homme réel” et 
“l’ennoblissement gratuit des esprits” – de vraies valeurs morales 
inconnues de “l’utilitarisme rétréci” (même si l’UAM et l’utilitarisme 
ont en commun le fait de miser sur l’éducation d’une même élite).

Dans l’article suivant, “Sur Port-Royal”, p.447-451, de [Félicien] 
Challaye, 1875-1967, l’auteur est très explicite: “Port-Royal a été 
au XVIIe siècle et dans les limites du christianisme traditionnel, une 
sorte d’Union pour l’action morale” (p.447): l’UAM veut s’identifier 
à ce qu’il y a de foncièrement pur et qui est familier au public 
français. L’auteur explique: “Quelques hommes de bonne volonté 
souffrant de voir la plupart de leurs contemporains s’écarter, dans 
la pratique, de l’idéal qui leur paraissait conforme à l’éternelle 
vérité, cherchèrent un remède à ce mal” (p.447); la référence au 
texte et aux étapes établies par Desjardins dans l’article de 1895 
sont claires, et montre bien la continuité des propos de ceux qui 
demeurent dans le groupe de l’UAM.

Dans le dernier volume du BUAM, qui est aussi le premier 
numéro du Bulletin de l’Union pour la Vérité (qui remplace l’UAM 
en 1905), le groupe fondateur de l’Union pour la Vérité explique 
les débuts de l’UAM: “nous nous rassemblions à jour fixe pour 
prendre conscience de notre considération, inaperçue et réelle. 
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Le seul contact, non mondain, non utilitaire entre citoyens suscite 
un esprit civique” (01/08/1905, p.448). L’adjectif “utilitaire” est ici, 
comme dans presque tous les tomes de la publication, utilisé avec 
une connotation péjorative, et possiblement toujours en allusion 
(et critique) à la doctrine.

À titre de curiosité, au regard de l’engagement des groupes 
organisés autour de Desjardins sur la question de l’enseignement, 
on imagine que la nouvelle Union pour la Vérité continue très 
fortement concernée: des 37 membres, 11 sont de professions 
diverses, mais 26 sont liés à l’éducation: des professeurs de lycée, 
de collège, de faculté, à l’université, maîtres de conférences, 
chargés de cours ; un professeur honoraire, un professeur libre; 
et des professeurs dans des postes d’administration (principal, 
directeur, doyen).

CONCLUSION
Pendant ses treize ans d’existence, l’Union pour l’Action 

Morale s’investit dans une quête remarquablement cohérente et 
rigoureuse pour la mise en pratique de principes néo-chrétiens, 
tostoïsants et néokantiens, selon le rêve ou le projet d’un 
spiritualisme républicain laïque. Issu directement des cadres 
normaliens et foncièrement attaché aux cercles d’intellectuels 
qui gravitent autour des universités et de l’enseignement public, 
le groupe fondateur de l’UAM dialogue intensément avec des 
mouvements contemporains: le solidarisme, les Sociétés étiques, 
le settlement mouvement, les Universités populaires, les Edinburgh 
Summer Meetings, parmi d’autres.

La trajectoire de l’UAM sera marquée par des adhésions 
et des défections constantes, au gré des phénomènes sociaux 
et politiques, parmi lesquels l’Affaire Dreyfus (1894-1906): les 
principaux membres de l’organisation seront des dreyfusards de la 
première heure et de premier ordre – ce qui, d’un côté, explique en 
partie les “coopérateurs laissés en chemin” (selon l’expression de 
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Desjardins dans l’article de 1895 cité précédemment) et, de l’autre, 
fait du groupe un important creuset de dreyfusards, influant sur 
l’opinion publique de l’époque.

Sa lutte contre l’utilitarisme dans l’enseignement, moins 
évidente ou éclatante que celle de la défense de Dreyfus, est 
annoncée à la rubrique numéro 7 de la liste des tâches présentée 
aux lecteurs dès le premier volume du BUAM. Il s’agit là d’une vaste 
question, complexe, mais pouvant être perçue comme un besoin 
essentiel de garder une identité morale et humaniste dans toute 
démarche pédagogique et enseignante – ce qui contrarie la logique 
utilitariste de l’intérêt (et qui, à l’époque, et selon les éditeurs du 
BUAM, était prédominante).

Même si ce débat n’est approché ici que de façon superficielle 
(permettant cependant d’en entrevoir de possibles déploiements 
et des perspectives vers de nouvelles lectures et recherches), en 
lisant entre les lignes, au fil des pages du BUAM, il nous semble 
important de signaler un alignement sur une pensée qui est aussi 
ruskinienne (une notion qui mérite encore une étude approfondie), 
anti-benthamienne, favorisant une conception fraternelle (au sens 
néo-chrétien, œcuménique et laïque) et foncièrement égalitaire de 
la société et de la République.
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reNÉ dePestre e A IdeNtIdAde LIterÁrIA 
HAItIANA

Luiz carlos Balga rodrigues (UFrJ)

DIGLOSSIA E LITERATURA
A diglossia entre o francês e o crioulo – marca linguístico-

cultural tão emblemática do Haiti – reacende a todo instante o 
debate sobre a identidade literária haitiana: seria esta mais bem 
traduzida em crioulo ou em francês? Podemos entender literatura 
haitiana como a literatura escrita em ambas as línguas? E – ainda 
que não seja nosso interesse aqui – o que dizer também de autores 
haitianos que, na diáspora, escrevem em outras línguas, como inglês 
ou espanhol? Procuraremos nesse trabalho discutir sobre esse 
tema, tentando entender como a diglossia atravessa essa literatura 
e segue traçando sua identidade. Traremos como referência a obra 
de René Depestre que, transcendendo a polêmica, parece encontrar 
essa verdadeira identidade na convivência entre as duas línguas: o 
crioulo seria a voz da alma e da cultura afro-caribenha que, através 
do francês, se dissemina.

O crioulo sempre foi e é até hoje a língua falada pela totalidade 
dos haitianos, ainda que apenas o francês (língua do colonizador) 
tivesse o status de língua oficial. Foi apenas a partir da Constituição 
de 1987 que o crioulo haitiano passou a dividir esse status com o 
francês. A posição privilegiada atribuída ao francês não corresponde, 
todavia, em termos numéricos, aos seus falantes, já que apenas 
cerca de 10% da população é capaz de falar, ler e escrever nessa 
língua. A diglossia sempre atribuiu ao francês as funções ditas 
mais nobres, delegando-lhes as funções administrativas, jurídicas, 
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políticas, acadêmicas e restringindo o crioulo, sempre desvalorizado, 
à linguagem popular, familiar, das ruas. Hoje a situação já lhe é 
muito mais favorável e a língua crioula, não só passou a ser a língua 
da escolarização, mas também já definiu seu espaço na imprensa, 
no rádio, na televisão, nos discursos políticos, tendo sido criada 
até mesmo uma Academia da Língua Crioula, em 2014. O francês, 
contudo, jamais perdeu o seu prestígio, continuando a ser sobretudo 
a língua de comunicação do país com o exterior. A questão é que o 
francês sempre foi a língua da elite, da parcela mais escolarizada e 
culta da população. Quem fala francês, fala crioulo, mas a recíproca 
nem sempre se realiza, pois quem fala francês é necessariamente 
alfabetizado, podendo ler e escrever em crioulo, mas quem só fala 
crioulo, muitas vezes é analfabeto.

Vejamos como Fabian Charles nessas duas passagens ilustra a 
questão da diglossia haitiana:

Dans notre cas, qui est celui d’une famille haïtienne 
plutôt aisée, le rapport à la langue locale est 
souvent difficile. Alors que c’est la langue la plus 
parlée par la population, elle entre dans l’esprit 
bourgeois en conflit avec la langue apprise à 
l’école et valorisée dans la famille. Nous devenons 
alors des locuteurs pauvres dans la langue 
de notre propre pays. Nous parlons la langue 
quotidienne de la population dont nous faisons 
partie avec un certain rejet. Alors que parler 
la langue de la population serait peut-être un 
moyen de se retrouver. Cependant, face au poids 
démographique des locuteurs créolophones en 
Haïti et à sa mise en valeur progressive, la langue 
s’institutionnalise de plus en plus, et envahit 
même certains environs où elle était moins parlée 
autrefois. (2016-2017, p.23/13)1

1  O primeiro número de página refere-se à versão digitalizada, disponível em http://
classiques.uqac.ca/. O segundo número, após a barra, refere-se à versão impressa 
da obra. Optamos por manter essa forma de referência em todas as citações de 
trabalhos disponibilizados na coleção on-line Les Classiques des Sciences Sociales de 
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E mais adiante:

Cette perception coloniale concerne aussi leur 
complexe vis-à-vis de leur langue, ce qui est 
la conséquence de l’imposition de la langue 
des colons aux peuples qu’ils envahissent. Les 
populations dominés perçoivent ainsi la langue 
des colons comme la langue de la victoire et 
la leur comme celle de la défaite. Leur langue 
est ainsi associée à la mauvaise organisation 
et à l’incompétence technique. Leur langue 
est perçue comme incapable d’égaler celle des 
colons au niveau intellectuel. Les langues créoles 
sont ainsi perçues comme un handicap alors 
qu’elles sont aussi valables que toutes les autres 
langues. La promotion des langues créoles 
revient ainsi à montrer comment elles peuvent 
aussi représenter un atout. (2016-2017, p.27/17)

Por se tratar de uma língua oral, língua do povo, ágrafa até 
meados do século XX, não ensinada nas escolas, ao contrário do 
francês, é fácil entender a razão de a literatura em crioulo ter se 
desenvolvido tão pouco de 1757 até meados de 1950, quando se 
observa uma tendência, em muitos autores, de se servirem do 
crioulo como meio de expressão literária, sobretudo no teatro e na 
poesia. A primazia do teatro e da poesia revela a presença de uma 
tradição oral, herança africana, uma oralitura, transmitida através 
das gerações.

Cabe lembrar que o crioulo sempre foi o principal instrumento 
de comunicação e não havia como ficar de fora da produção 
literária. Mesmo durante a colonização francesa, quando nem 
se falava de literatura haitiana, o crioulo já aparecia como língua 
literária. Não havia uma grafia padronizada e cada autor procurava, 
a seu modo, transcrever a língua falada. Citamos acima o ano de 
1757, por ter sido o ano de criação daquele que é considerado o 

l’Université du Québec, uma vez que a própria edição digitalizada fez questão de 
mencionar a paginação da obra impressa no corpo do texto.
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primeiro texto em crioulo haitiano: o poema Lisette quité la plaine 
(Lizèt kité laplen), escrito não por um escravo ou um homem do 
povo, mas por um colono, membro da magistratura colonial, 
Duvivier de la Mahautière.

Lisette quité la plaine 

Moin perdi bonher à moué, 

Gié à moin semblé fontaine, 

Dipi mon pas miré toué. 

Le jour quand mon coupé canne, 

La nuit quand mon dans cabane, 

Dans drami mon quimbé toué. 

Si to allé à la ville, 

Ta trouvé geine candio, 

Qui gagné pour trompé fille 

Bouche doux passé sirop. 

To va créer yo bien sincère 

Pendant coeur to coquin trop 

C’est serpent qui contrefaire 

Crié rat pour tromper yo. 

Dipi mon perdi Lisette, 

Mon pas souchié Calinda 

Mon quitté Bram-bram sonnette 

Mon pas batte Bamboula. 

Quand mon contré l’aut’néguesse 

Mon pas gagné gié pou li, 
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Mon pas souchié travail pièce, 

Tout qui’ chose à moin mouri. 

Mou maigre tant cou gnou souche, 

Jambe à moin tant comme roseau, 

Mangé pas doux dans bouche, 

Tafia c’est même comme d’ l’eau. 

Quand moin songé toué Lisette, 

D’ l’eau toujou dans gié moin. 

Mangé vini trop bête, 

A force chagrin mangé moin. 

Lisette mon tandé nouvelle, 

To compté bientot tourné, 

Vini donc toujours fidèle, 

Miré bon passé tandé. 

N’a pas tardé d’avantage, 

To fait assez chagrin, 

Mon tant com’zouézo dans cage, 

Quand yo fait li mouri faim.2

Ao lermos o poema, percebemos nitidamente se tratar de 
um texto que parece híbrido, meio francês, meio crioulo, já que 
os debates sobre a padronização da escrita só se deram a partir 
de 1944, quando a adoção de um sistema ortográfico para a 
língua crioula e o começo de uma campanha de alfabetização 
favoreceram o desenvolvimento da literatura em crioulo. O autor 

2  É possível encontrar este poema nas mais diversas transcrições. Reproduzimos 
aqui a transcrição presente na obra de Price-Mars (1959, p.52-53 / 78-79).
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procura transcrever a língua, tal como ela é falada pelas pessoas 
do norte do Haiti, sem deixar de lado a preocupação etimológica, 
ortográfica, haja a vista a presença das letras dobradas, das regras 
de acentuação, por exemplo, que revelam a influência da língua 
francesa na transcrição dessa língua oral. De qualquer forma, este 
poema mostra que já havia uma literatura em língua crioula, antes 
da independência, que se deu em 1804.

Jean Price-Mars (1959) afirma que a presença de alguns textos 
legais em crioulo também demonstra a questão central da diglossia 
no país. Os dirigentes, se quisessem se fazer entender por todos 
os setores da sociedade, deviam escrever em crioulo e em francês, 
mas a carência de documentação não permite afirmar se o emprego 
simultâneo de ambas as línguas era a regra geral.

É interessante observar que embora apenas em 1987 o crioulo 
seja reconhecido como língua oficial, em 01 de janeiro de 1804, 
Jean-Jacques Dessalines se dirigiu ao povo em crioulo, pois não 
seria conveniente se dirigir em francês, a língua do colonizador, e 
proclama a independência do Haiti, que se torna então o segundo 
país independente das Américas e o primeiro país soberano negro 
no mundo. Podemos considerar a primeira república negra, ainda 
que a república só tenha sido proclamada em 1807 por Alexandre 
Pétion, já que Dessalines, logo após a independência, declarou-se 
imperador. É que a independência só foi reconhecida pela maioria 
dos países em 1825, quando já era uma república.

Ainda que já aparecessem produções em língua crioula, 
podemos concluir que se tratava de um diletantismo por parte 
de seus autores, pois a literatura haitiana, nos seus primórdios, 
visava aos leitores que podiam acessá-la e compreendê-la, por 
isso ela deveria ser preferencialmente escrita em francês, língua 
de prestígio literário incomparável diante uma outra língua ágrafa, 
simplesmente transcrita, que nem sequer possuía uma escrita 
uniformizada. O primeiro romance escrito em língua crioula foi 
publicado em 1975: Dézafi, de Frankétienne. Este autor, porém, 
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muitas vezes traduz seus próprios romances para o francês, a fim 
de torná-los mais acessíveis ao grande público. Vejamos o que diz 
Laroche: «Comment imaginer une littérature sans lecteurs? Ou 
du moins avec des auditeurs qui attendent de pouvoir lire ce que 
pourtant ils savent fort bien entendre» (1987, p.13/5).

Interessante observar que, fosse ela escrita em crioulo ou em 
francês, a literatura haitiana sempre se inspirou na tradição oral do 
país, mas tirava seus modelos do texto literário francês.

A reforma da educação, que permitiu o ensino do crioulo, 
trouxe e trará repercussão na evolução da literatura haitiana. 
O aumento do número de jovens haitianos que leem e escrevem 
em sua língua materna poderá levar a um aumento da produção 
literária nessa língua, mas não podemos nos esquecer do fato de que 
a língua francesa é uma língua de maior repercussão internacional 
e tudo leva a crer que a preferência dos escritores haitianos por 
essa língua tende a se manter, não apenas por uma mera exigência 
mercadológica, mas pela consciência de que o francês poderá 
atingir um número maior de leitores.

Maximilien Laroche, por outro lado, defende a ideia de que a 
grande questão sobre a literatura haitiana não está na distinção 
entre as duas principais línguas em que ela é produzida, mas sim 
na passagem de uma oralitura (o conjunto das breves produções 
narrativas e líricas que o povo haitiano acumula sobre uma forma 
oral e em sua língua vernácula) para uma literatura, portanto, 
escrita. Vejamos o que diz:

Or cette oraliture dont l’origine remonte à 
la période d’avant la constitution d’Haïti en 
État indépendant nous force à abandonner le 
critère linguistique pour un autre de caractère 
anthropologique ou du moins anthropo-
linguistique traduisant plus exactement la 
transformation fondamentale que connaît la 
société haïtienne. Bien plus que du passage 
d’une langue à une autre il s’agit pour les 
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Haïtiens de passer de l’oraliture à l’écriture. C’est 
d’un problème de civilisation qu’il s’agit et c’est 
le concept d’acculturation qui permet le mieux 
d’appréhender ce phénomène. Pour cette raison 
il vaut mieux parler de la littérature haïtienne 
comme d’une littérature diglotte, c’est-à-dire 
d’une écriture qui s’inspirant toujours d’une 
oraliture en haïtien a cependant choisi selon les 
lieux, les moments, les individus et les questions 
de traduire cette inspiration tantôt en français 
tantôt en haïtien. (1981, p.11/10)

Esta reflexão de Laroche é fundamental, pelo menos, para 
nos fazer afirmar que, ainda que a maioria dos poemas, romances, 
novelas, peças de teatro sejam até hoje produzidos em francês, 
também podemos considerá-la literatura haitiana, tanto quanto 
aquela produzida em crioulo, e até mesmo as produzidas em inglês 
ou espanhol, pelos autores haitianos que hoje vivem no exterior, 
sobretudo em Nova Iorque ou Montréal. Esse dado, aliás, nos 
obriga a olhar a literatura haitiana sob uma nova perspectiva, não 
apenas linguística ou antropolinguística, mas também geográfica: 
dentro e fora do país. O que configura a identidade dessa literatura 
não é a língua em que ela é escrita, nem onde ela é escrita, mas 
a cultura, a realidade, os valores, o imaginário que perpassam em 
suas produções, sejam elas escritas numa língua ou em outra, no 
Haiti ou em outros países (pelos escritores haitianos da diáspora).

Insistindo, porém, no aspecto linguístico dessa literatura, por 
que então, sempre houve e continua a persistir, a preferência 
pela língua francesa? Até 1944, a ausência de uma ortografia 
padronizada foi uma das razões. Uma outra razão parece ser a 
existência de uma massa muito grande de analfabetos. Se não há 
como escrever para esse povo (não leitor), pode-se optar por ser 
um porta-voz desse povo para um público leitor estrangeiro. E 
não apenas francófono, mas internacional, por ser o francês uma 
grande língua de tradução.
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Escrever em crioulo, por outro lado, é sobretudo uma tomada 
de posição política, um esforço e uma consciência da importância 
de se consolidar e valorizar a língua, muni-la de uma literatura que 
lhe respalde, diante de uma concepção ainda vigente de que uma 
língua forte deve possuir uma tradição gramatical, dicionarística 
e literária. Contudo, se a preocupação é atingir um maior público 
leitor, a preferência se dá necessariamente pelo francês. Fabian 
Charles afirma que atualmente há quase um consenso entre os 
jovens de associar o francês ao escrito e o crioulo ao oral e se mostra 
totalmente contrário à ideia de que somente a língua francesa serve 
como abertura da literatura haitiana no exterior. Eis o que diz:

Un certain complexe fait que nous pensons 
que le créole est une langue de fermeture alors 
que le français est une langue d’ouverture. 
Ce n’est pas tout à fait vrai que le français 
est la seule porte ouverte des créolophones 
vers l’international. Ce qui arrive c’est que 
les questions de langues dépendent aussi 
des questions économiques, car lorsqu’on 
écrit des livres en français et qu’ils sont lus 
internationalement cela passe par les canaux 
de dépendance économique et culturels de la 
francophonie. Alors que c’est possible d’écrire 
en créole et d’avoir aussi un lectorat au niveau 
international. (2016-7, p.28-29/18)

Interessante observar que em 1963, Maximilien Laroche parecia 
bastante otimista quanto ao futuro do uso do crioulo na literatura:

Alors qu’on constate une désaffection de plus 
en plus grande dans le public pour la chose 
littéraire, et en particulier pour la poésie, l’on a 
pu assister, ces temps derniers, à ce spectacle 
rare de poèmes créoles dits au cours d’émissions 
radiophoniques ou de réunions de masse et 
produisant un effet quasi électrique sur les 
foules. D’ailleurs le poème le plus célèbre de 
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notre littérature n’est-il pas une oeuvre créole: 
“Choucoune”, et notre littérature d’expression 
française n’est-elle pas en train de se disqualifier 
en s’éloignant chaque jour davantage des 
masses de “l’arrière-pays”, pour employer une 
formule assez expressive? Si ce n’est pas la seule, 
le créole est quand même l’une des voies les plus 
sûres de la nouvelle littérature haïtienne. C’est 
ma conviction. (1963, p.96/84)

Maximilien Laroche também chama a atenção para o fato de 
que a passagem à leitura e sobretudo à escrita em crioulo implica 
numa mutação cultural e cabe ao escritor conciliar o respeito pelo 
espírito oral e as exigências da representação escrita.

Autrement dit si la langue est la conscience 
même des hommes la langue haïtienne est sans 
aucun doute le plus fidèle dépositaire de cette 
conscience collective. Et c’est pourquoi il n’y a 
pas de solution de continuité entre la littérature 
de langue créole de l’époque coloniale et celle 
d’après l’indépendance. Si la littérature est 
une institution éminemment idéologique, il y a 
bien rupture dans le cas des textes de langue 
française mais transformation plutôt dans ceux 
de langue haïtienne. (1987, p.85/92)

Jean Price-Mars, por sua vez, há muito já defendia o aprendizado 
de ambas as línguas:

Je ne demande pas, ni ceux de mes amis qui 
pensent comme moi, nous ne de-mandons 
pas que le créole soit substitué au français 
dans l’enseignement ou ailleurs. C’eût 
été une stupidité dont on peut nous faire 
grâce. Nous demandons que parallèlement, 
simultanément il y ait un enseignement du 
créole et un enseignement du français et que 
cet enseignement élémentaire du créole soit 
un rapide acheminement au français pour que 



355

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

tout le monde sache lire et écrire et afin qu›il y 
ait une certaine homogénéité sociale de notre 
communauté quant à notre mode d›expression 
collective. (1959, p.78/116-117)

Parece bastante evidente, em todas essas posições, a 
consciência de ambas as línguas (francês e crioulo) na construção e 
desenvolvimento da literatura haitiana. Não se trata de abandonar 
o francês em prol do crioulo, mas garantir ao crioulo o seu espaço 
e o seu crescimento no universo literário, reconhecendo no francês 
o seu caráter também legítimo como meio de expressão dessa 
cultura caribenha.

RENÉ DEPESTRE
René Depestre é um poeta e romancista haitiano, nascido em 

1926, na cidade de Jacmel. Por ser militante de esquerda e ter lutado 
contra as sucessivas ditaduras que assolaram seu país, viveu grande 
parte da sua vida no exílio, em diversos países, principalmente em 
Cuba. Em 1979 publicou seu primeiro romance, Le Mât de Cocagne, e 
em 1988, com a publicação de seu romance Hadriana dans tous mes 
Rêves, ganhou o prêmio Renaudot de literatura. Atualmente, aos 93 
anos de idade, vive na França.

Depestre talvez seja um dos autores que melhor sintetizam 
essa dualidade linguística associada a essa tão grande riqueza 
cultural. Tanto em suas produções literárias quanto em seus 
textos teóricos, essas características e esse debate estão sempre 
presentes. Acreditamos que as duas obras de sua autoria citadas 
no parágrafo anterior são as que melhor apresentam esse 
debate. Percebem-se na obra de René Depestre os três grandes 
temas deste autor, tão bem sintetizados por HOFFMANN (1995, 
p.342/206): o engajamento político e patriótico, a riqueza do vodu 
e o erotismo. Suas primeiras obras se inscrevem num pensamento 
revolucionário, ligado ao movimento da Negritude, mas em 1980, 
Depestre se desliga dessa corrente e anuncia esse afastamento em 
seu ensaio Bonjour et adieu à la négritude. Passa então a cultivar o 
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maravilhoso em seus romances, já que a seu ver o vodu e o zumbi, 
por exemplo, fazem parte da identidade haitiana.

Le Mât de Cocagne trata da história de Henri Postel, um ex-
senador de uma república, cujo nome não é jamais dito no texto, 
mas que identificamos facilmente como sendo o Haiti. Perseguido 
pelo regime ditatorial, tem sua família assassinada. Sua vida, 
contudo, é poupada, sendo enviado para uma cidade onde cuida 
de um pequeno comércio de bairro. Levando uma vida bastante 
medíocre e controlado à distância pelo governo, decide fugir para 
o Canadá. Já estava decidido a partir, quando 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. O regime faz de tudo para dissuadi-lo, temendo que se 
transforme num herói nacional e que sua vitória represente uma 
ameaça ao poder. O romance cuida, então, de toda a preparação 
que antecede o dia do torneio.

A sensualidade e o erotismo, tão presentes na obra de 
Depestre aparecem aqui muitas vezes associados à dança, ao 
transe, à possessão. Há momentos em que um loa,3 interfere 
na vida dos personagens, levando-nos a pensar sobre fé, magia, 
crenças, sobrenatural, o maravilhoso e o realismo fantástico tão 
comuns na literatura latino-americana. O romance reflete o papel 
de extrema relevância que o vodu desempenha na sociedade 
haitiana, apresentando-se – ao lado da língua crioula – como um 
aspecto identitário muito forte nesse país.

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, 

moin konté troi, moin konté 

3  Chamam-se loas no vodu as divindades, que se assemelham aos orixás, no candomblé.
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sept fam Postel gangnin 

min pi belle fam Postel 

cê Elisa, Elisa Postel-ô![...]4 (DEPESTRE, 1979, p.141)

O romance é escrito em francês standard, mas algumas vezes 
o crioulo haitiano e o francês haitiano aparecem no texto, por 
meio de palavras que tomam outra significação: a) “— Ce wanga, 
dit maître Horace en colère, ne peut rien contre Henri” (p.109). 
Termo crioulo que significa 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 nosso). 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 nosso). Adjetivo que 
em francês haitiano designa algo proveniente de feitiçaria. Aqui é 
visível a influência recíproca entre o francês e o crioulo. Segundo 
Fattier (2012) muitos crioulistas como Chaudenson e Guy Hazaël-
Massieux já haviam percebido essa interpenetração, uma vez que 
em situação de crioulofonia, toda palavra do francês regional é 
virtualmente uma palavra crioula e vice-versa.

Hadriana dans tous mes rêves trata da história de Hadriana 
Siloé, jovem francesa, branca, pertencente à família mais rica 
de Jacmel, que vai se casar com um jovem haitiano negro, 
Hector Danoze. Toda a cidade está em festa para comemorar 
a celebração do casamento, mas no dia de seu casamento, no 
momento em que ela diz “sim”, cai morta. A heroína é então 
enterrada e no dia seguinte, encontram seu túmulo vazio. Seu 
corpo havia desaparecido e, para toda cidade, ela teria sido 
zumbificada. Mais de três décadas depois, Patrick Altamont, o 
narrador, tentando ainda compreender o que houve naquela 
data, encontra ao acaso Hadriana vivendo em outro país. Ela 

4  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 ! [...]
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lhe conta então tudo o que aconteceu nos momentos que 
precederam à sua suposta morte, quem tentou zumbificá-la e 
como ela escapou de se tornar um zumbi.

Neste romance Depestre retrata o Haiti de sua juventude, onde 
a cultura francesa e a religião católica eram hegemônicas, onde 
as práticas voduístas eram objeto de proibições e perseguições. 
Percebemos nitidamente a presença de dicotomias que parecem 
caracterizar o país: francês-crioulo, cristianismo-vodu, burguesia 
e povo, razão e superstição, sagrado e profano, pagão e cristão, 
devassidão e puritanismo, o luto e a festa (como metáfora das 
questões sociais), o branco e o negro (a discussão sobre a 
identidade étnico-cultural). René Depestre explica até mesmo a 
presença do H no nome da heroína, como uma forma de trazer o 
próprio Haiti para o centro da atenção. Em entrevista a Gauvin, 
Depestre explica o caso:

Hadriana s’écrit habituellement avec un A, 
dans toutes les cultures et tous les pays. C’est 
très rare l’orthographe de ce nom de femme 
avec un « H ». Quand j’ai commencé mon 
roman, avec Adriana, j’ai eu le sentiment d’un 
malaise, en écrivant les premières pages. Puis 
ce fut un blocage qui devait durer plusieurs 
mois: impossible d’avancer dans ma narration, 
jusqu’au jour où mon angoisse a mis un H devant 
le a d’Adriana. Ce fut le dégel, la joie d’écrire. Ce 
H libérateur - un psychanalyste pourrait peut-
être le confirmer - c’est sans doute le H ombilical 
du mot Haïti: dans ce sens Hadriana dans tous 
mes rêves peut être lue comme une métaphore 
de mon pays natal. (1997, p.92)

Ao tratar da zumbificação, o autor a concebe como uma 
atualização da escravidão que sofreram os negros do Haiti (1600-
1804). Em um momento do romance o narrador se pergunta: “Mon 
pays se serait-il pas un zombie collectif?” (1988, p.134). Sabemos 
que o zumbi e a identidade haitiana são inseparáveis, mas com o 
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personagem de Hadriana (francesa, branca e loura), o autor rompe 
com a tradição, segundo a qual só há zumbis haitianos. 

Assim como em Le Mât de Cocagne, em Hadriana dans tous 
mes rêves também podemos observar a presença de termos 
crioulos. Nesta última obra, o autor chega a incluir um glossário de 
quatro páginas para facilitar a compreensão do leitor francófono 
pouco familiarizado com a cultura caribenha. Ainda que não tenha 
problemas em escrever em francês, aliás, como ele mesmo disse: 
“J’ai fait la paix en moi entre le créole et le français” (GAUVIN, 
1997, p.89), percebemos em sua obra a sombra de um pensamento 
haitiano, segundo o qual Palé fransé pa vlé di lespri, ou seja, a língua 
francesa nem sempre é capaz de tornar inteligível a realidade 
crioula. No romance Hadriana dans tous mes rêves, o debate 
linguístico aparece até mesmo na fala do narrador onisciente, 
Patrick Altamont, que diz: «[...] j’´étais en mesure, sans l’habituel 
sentiment de détresse, d’établir à l’aide des mots français des 
rapports naturels, ludiques, sensuels et magiques, avec l’atroce 
passé jacmélien» (DEPESTRE, 1988, p.146).

Depestre é bastante consciente da questão social que está 
por trás dessa escolha. Escrever em francês é a possibilidade de 
atingir um público maior, já que a maior parte dos haitianos ainda 
é analfabeta. Seus livros em francês atingem no Haiti apenas 
um público composto por estudantes ou membros de uma elite 
cultural. A seu ver, escrever em crioulo só será proveitoso quando 
houver uma grande massa de leitores alfabetizados nessa língua. 
Outro fator importante em relação à sua opção pelo francês 
é que ele percebe na França ou no Québec, por exemplo, uma 
maior abertura para a cultura crioula, daí o fato de ele sentir 
cada vez menos necessidade de incluir em suas obras glossários 
ou explicações excessivas sobre termos crioulos, como fazia 
anteriormente. Depestre acredita que a expansão da cultura 
francesa fora dos limites europeus deu origem não apenas a 
diversas línguas crioulas, mas a uma diversidade cultural que faz 
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parte dessa civilização francófona atual. O Caribe – pensa ele – 
deve sua vivacidade cultural ao fato de ter sido essa encruzilhada 
onde se encontraram povos e culturas as mais diversas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como podemos perceber, não se pode pensar a identidade 

literária haitiana apenas através de seus aspectos linguísticos. Por 
mais que se trate de um aspecto de fundamental importância, 
reduzir a literatura haitiana à simples discussão sobre a língua em 
que ela é produzida parece bastante empobrecedor. O traço que 
une esses autores ultrapassa a questão linguística e foca nas raízes 
culturais, nos aspectos políticos, sociais, religiosos que configuram 
a diversidade cultural haitiana, disseminada através de textos 
produzidos interna e externamente. Se a questão não se restringe 
ao linguístico, como vimos, não se pode, por outro lado, minimizá-
lo. Escrever em crioulo ou em francês não configura ou distorce a 
identidade literária do Haiti, mas pode marcar uma posição política 
ou simplesmente uma preocupação de atingir um maior público 
leitor. Escrever em crioulo pode ser uma forma de valorizar e 
fortalecer a língua, mas enquanto a alfabetização em massa não 
for uma realidade naquele país, talvez a publicação em francês seja 
uma forma de disseminar a cultura haitiana, não apenas para os 
países francófonos, mas para o resto do mundo. René Depestre 
há muito parece ter percebido com bastante clareza essa questão 
e sua posição de equilíbrio ajuda a divulgar a cultura do Haiti, 
contribuindo para o entendimento dessa identidade literária.
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NOtAs de UrGÊNcIA: O tIMBre dO OUtrO – 
tArdIOs sãO Os esPeLHOs. MeU FAUstO de 
PAUL VALÉrY.

Marcus Alexandre Motta (UerJ)

Para Marta Maria Crespo Rodriguez

(Ela, ela, sem mais)

Notas de urgência: enfileirados dizeres a chamar e a atrair. Se 
a compreensão de sua existência só se dará no abandono de sua 
última frase, é porque elas se fazem somente quando ainda prevejo. 
Se todo “experimento literário” se apresenta como lugar impróprio 
e figurado para a leitura, isso estaria ainda a circunscrever uma 
naturalidade zelosa? Há de negar o seu segredo? Atrasemos os 
espelhos e, talvez, escutemos o timbre do outro. O Meu?

1. Num traço rápido. Primeira frase do prefácio: “a 
personagem de Fausto e a de seu medonho comparsa têm direito 
a todas encarnações” (VALÉRY, 2011, p.44). Talvez, a lei específica. 
Um mandamento. Quem sabe o testemunho da noite, o timbre do 
outro, cultivando o humor da desarmonia abatida entre a forma da 
tradição e a forma interessada.

2. Da ingenuidade pouco resta. Não há avidez possível sem ela. 
Só há prosa. Evidentemente se pudermos ainda recordar o que é uma 
obra de arte. Nenhuma paixão do palpável, tocar “estrelas”, pode 
então comparecer. “A personagem de Fausto e a de seu medonho 
comparsa”, portanto, aquele de Goethe, ou qualquer outro, já se 
deixa penhorado, cuja respectiva dívida é a terrena lei: encarne.

3. Isso não quer dizer acomodar, ou diminuir distância, ou 
saldar. A obra de Goethe, por exemplo, não pode ser simplesmente 
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resgatada. Ela não será reencarnada. De alguma maneira ela cai, 
como as outras, no pecado do vivo, no qual precisa viver o seu direito 
para que possa estar, novamente, na “carne” de todas encarnações.

4. A encarnação é a forma. Só o seu elemento sensível, 
na carne, pode ser espiritualizado. O que é o mesmo que dizer 
refratado. Bem, a queda (a encarnação passa por esse confim) é o 
que denominaríamos atuação. A atuação é a maneira aguda do que 
se abandona no acento dos olhos altos e se envia terrenamente.

5. O direito cumprido não deve ser reconhecido numa 
qualidade sensual, mas pelos acordes do lugar crítico que 
concebe. Por sua própria constituição, ou constelação, uma arte 
metamorfoseia-se em outra; arte em arte. Ela é céu também. 
Reflete na “água”, no “espelho”; refrata: papel, página e folha.

6. A viva imanência é o elemento da resolução elevada do que 
se pode ainda denominar obra de arte. Se a experiência artística se 
assemelha a alguma coisa, é, então, como a encarnação da distinta 
forma, arte, pirueta e, na verdade, nada mais pode ser do que 
culminação, queda – aplicação de força (para usar uma expressão 
de Valéry).

7. O modo como, na frase citada, a “imagem namorada” 
adquire direito à encarnação, faz do estrelado o desejo de união 
com o mais vivo. A relação é, portanto, histórica. Não como algo 
exterior. Mas como infra-história da queda, encarnação, de uma 
“estrela” (leituras, deixas, socorros, horas de vida ou dívidas).

8. As histórias da “personagem de Fausto e a de seu medonho 
comparsa” desdenham de qualquer definição verbal, pois sintetizam 
momentos incompatíveis e, assim, os friccionam até alcançar a 
concretude; viés de larga manga, individualidade empenhada.

9. Talvez impere a imitação servil do que é indefinível no 
Fausto de Goethe, evidentemente; o incaptável se objetiva e 
intimida o tempo, persistindo no Meu Fausto. Mas nisso já há a sua 
interdição: “devesse proibir para sempre qualquer outro... de as 
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retornar pelos seus nomes e de os obrigar a se moverem ... em novas 
convicções de acontecimentos e de palavras” (VALÉRY, 2011, p.44). 
É isso que se experimenta no fio da navalha que o testemunho da 
noite, o timbre do outro, sempre traz para as linhas: a fonte nunca 
se metamorfoseia em tema.

10. Nada mais comprova “o poder do criador do que a 
infidelidade ou a rebeldia da criatura” (2011, p.44). De algum jeito, 
sobrevive nisso o que do testemunho da noite, o timbre do outro, se 
guarda: “quanto mais a fez viva, tanto mais a fez livre” (2011, p.44). 
Então, livra-se o testemunho da noite de si mesmo e se apresenta 
na “tardividade” da queda no fio da navalha.

11. Pirueta, a arte, se faz. A “forma primeira”, 
consequentemente, não é nenhuma aberração prisioneira. Nada 
tem de degenerescência. Seu segredo ela silencia e queda depois. 
Ela, arte, é a farsa de maior alto nível (de memória algo de Thomas 
Mann); e, também, a forma absolutamente anterior do timbre do 
outro que encarna em todas encarnações.

12. Eis o grande esforço ao vencer a gravidade histórica e 
cultural. Mas para que tanto esforço? Eis o enigma da pirueta, 
circense, sem lona, alegórica, logo ironia – com a qual se espantam 
os preconceitos do sentido, do fundo, do sujeito, do conteúdo etc. 
(para rememorar Derrida).

13. Mas para que tanto esforço? Tudo se atualiza e fica nos 
problemas da tradução (qualquer). A tradução nunca deixa de 
quedar, sem nunca o original poder ter estado num lugar estável. 
Nada há antes. Tudo é depois, mesmo o antes. Não há prontamente 
perguntas, tudo já é contracena. Não há língua que não quede. 
Logo, a queda, ou tradução, se desobriga de qualquer aventura 
extraordinária – pois encarna. O extraordinário já é a pirueta da 
queda: “surpreendi-me falando comigo mesmo a duas vozes e 
então me pus a escrever ao correr da pena...três quartos de Lust 
(são estes três quartos que nos interessam hoje) e dois terços do 
Solitário” (VALÉRY, 2011, p.45).
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14. O dever de uma encarnação autêntica é em princípio infinita 
pirueta e toda indeterminação dos gêneros literários se faz e deixa de 
impedir o “leitor de boa-fé e de má vontade” (2011, p.45).

15. Conversa-se sozinho e os olhos buscam alturas sem o 
desejo de conquistá-las. Assim, as vozes acontecem e caem. O 
sensível brilha, espiritualiza-se, e o meditativo do Meu do Meu 
Fausto, na minúcia distraída, adquire esplendor sensível a partir 
do espírito de obra de arte que queda e já é outra.

16. Fica-se livre de qualquer cautela. O Meu Fausto não deve 
alcançar um rosto que se possa apenas denominar de próprio. Ele 
será o inacabamento do impróprio do mito - se entendermos a obra 
de Goethe como musal, como dirá Benjamin. A dissonância acolhe, 
mesmo como análogos ópticos, a atração derradeira do sensível 
(a tinta). Ao mesmo tempo, se transfigura no seu adverso, encarna 
(papel, página, folha). Daí a aflição de que isso pode não acabar 
nunca; a ambivalência literária é o muito humano da inumanidade 
chão das letras.

17. Lust se compõe em três quartos. Inacabamento é de fato 
algo análogo à tarefa moderna. A incompletude é o que se deve 
alcançar, completamente -nenhuma situação biográfica deixa de 
ser o escândalo do mais fácil. O término não se deixa ver, pois se 
assim acontecesse, a primeira frase do prefácio perderia o ânimo.

18. Mas Lust nos três quartos é, de fato, a luva que requer algo 
de fora. Se houvesse o acabado da obra, no sentido que se entende, 
a mortuária estaria pronta e a ironia adoeceria de ingenuidade.

19. Valéry não é nada cego para com a tarefa moderna. A 
concretude do trabalho Lust vai na palavra alemã lust (vontade, 
desejo, prazer, paixão, gozo, luxúria, anseio, deleite), no contínuo 
do concreto espiritualizado, como verdadeira mente alforriada em 
língua francesa.

20. Lust é o indiscernível no Fausto de Goethe. Algo como 
fogos de artifício capturados no instante imediatamente anterior 
ao cair, humanando-se. Ela, a personagem, inicia rindo (Margarida, 
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Gretchen não ri). Como o riso se prepara próximo do horror que 
lhe dá a dimensão da inadequação (para lembrar Adorno), ela é 
repreendida. Mas ela ri de uma ideia...

21. Ri de uma ideia, Lust. Talvez seja isso mesmo o que Lust seja: 
o riso da ideia, o riso na ideia do Meu Fausto. Não há ideia que não 
se expresse nos arcos instantâneos do rosto; jamais no Meu. Bem, 
o caminho da queda é a integridade alternativa. Ao seguir sendo 
ideia, irmana na comédia. Há nisso algo do destino, Meu. Inapta 
para auferir auxílio de qualquer caráter.

22. O riso inicial na obra, apesar de todos os talentos 
envolvidos, não é uma “reeducação feliz” da obra de Goethe, e nem 
do mito Fausto, mas a metamorfose como abandono da inocência 
compartilhada, ou seja: inteligência e crítica atribuída.

23. A personagem Lust é a secretária de Fausto. Ele dita 
e ela se perde de alguma maneira ao escutar. A escuta nunca 
deixa de ser labiríntica. Mesmo aquela de Fausto. Em qualquer 
circunstância, o que se escuta se escuta na perda do escutado. A 
comédia, com a ironia na flor de suas peles, ajeita o melodrama 
(que pelo exagero impede a completa comunicação) na ponta da 
capacidade da crítica; dramática escuta.

24. Há de aceitar que o Meu Fausto seja uma maneira de 
estar só; como gesto que alcança a satisfação. Satisfação de estar 
diante da forma da sobrevida, Fausto de Goethe, exclusivamente, 
descobrindo-a e aceitando-a ao encarná-la alforriada.

25. Concebe-se o extremo do solipsismo (não há nenhuma 
personagem no Meu Fausto, nem mesmo o caracterizado como 
autor, que ali não repouse). O solipsismo pode ser concebido 
como um tipo literário do narcisismo, em Valéry, pois um narciso 
pode arranjar muitas perguntas para si, mas não abona nenhuma 
resposta que baste. Assim se faz, e está, o enredo; não é?

26. Fausto, do Meu Fausto, dita suas memórias a Lust. Espera 
que quem as leia saiba mais dele do que ele mesmo. De algum jeito, 
a obra sabe mais do autor do que o próprio.
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27. A obra saber mais do autor do que o autor sobre a obra não 
é mais do que a derivação do “eu mais nu” – que não corresponde 
a um sujeito, indivíduo ou rosto (nenhuma personagem escapa 
de ecoar silenciosamente isso). “Eu puro, elemento único e 
monótono do próprio estar no mundo, reencontrado, repetido por 
si próprio”. Esse isto que mora para sempre no sentido como “a 
permanência fundamental de uma consciência que nada suporta” 
(DERRIDA, 1991, p.321).

28. Se a fonte não pode se tornar um tema, ela só pode 
encarnar caso escoe para o mundo. O Fausto de Goethe, portanto, 
é aquele céu da época que não tem nenhuma que a corresponda. 
Ou seja: manifesta-se como a consciência antecipada na consciência 
espelhada e tardia do Meu do Meu Fausto.

29. Se o Fausto de Goethe pode ser pensado como a leitura do 
timbre do outro, Mefistófeles, como reconhecimento da afinidade 
dele consigo mesmo, no Meu Fausto isso se torna a limitação 
daquele reconhecimento, pois é um drama do desprendimento do 
amor; logo, evitação dos horrores encobertos pela lírica.

30. Meu Fausto é a escrita cintilante e fugidia. Há na obra o que 
não se deixa ler na significação. É uma esfera artística, algo isolada, 
cuja fugacidade se absolutiza na aparição do Meu do Meu Fausto. O 
Meu do título comparece como estranheza infrutuosa, tragando a 
realidade literária exterior a si e a deixa assim.

31. A consciência na obra de Valéry assume o tom do encanto – 
pois ela não suporta nada e, portanto, só pode viver de sua própria 
atração – conforme a decomposição do mito Fausto empedra a 
idealidade e deixa transcorrer o ânimo de sua espiritualização como 
sensibilidade interrogada.

32. A sensibilidade interrogada mantém a escrita do Meu 
Fausto longe do bem e do mal. Tampouco se oferece aos conteúdos 
morais do bom e do mau. Como esfera artística, algo isolada, a obra 
testemunha o ideal em sua clássica manifestação. Ideal este que 
configura a queda, o escorrer, da fonte que não é tema; olho d’água.
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33. A fonte é, continuamente, o que só se pode denominar 
situação narcísica. O diálogo com a imagem, portanto, recebe de 
retorno as ondulações da água (palavra cara a Valéry). Nisso se 
inscrevem as respostas que narciso não pode secar. O Meu do Meu 
Fausto é a situação cética perante o ato tardio do espelho. Ou seja: 
a privacidade do Meu, em Meu Fausto, é o sortilégio da ironia que, 
ao aparecer no possessivo, torna-a sinistra; algo, sem vida, está, 
novamente, animado.

34. Lust parece rir da sua tentativa de retificar ou demonstrar 
a Fausto sua existência; é pelas mãos dela que o testemunho 
ditado se fará – sendo por ela que Fausto cria a si mesmo no 
que dita. Potencialmente o expressa, mantendo ilícito qualquer 
assalto sexual porque o recebe no dito.

35. Há no Meu Fausto um provisório conceito de 
inexpressividade. Declarado pelo pronome no título. Isso assume 
o esgotamento da arte, no caso Fausto, não desejando, portanto, 
qualquer lugar que possa resultar num original. De fato, o original 
é o eu puro, logo, a consciência que nada suporta e, assim, não 
se manifesta de algum modo. Isso pode ser denominado ajuste 
literário do Meu no Meu Fausto de Paul Valéry.

36. A reserva de incalculáveis encarnações corre o risco de 
acabar na mesa de autópsia. Isso leva a Valéry a suficiência do 
inacabamento, como gesto de declinação artística que resvala no 
passado para retirar dele o que a sua época não poderia abordar. É a 
força da distinção da lei da encarnação, resistência à desintegração 
do tempo, que Fausto de Goethe detém como grau de modernidade 
da época – sendo então tão semelhante como diferente a ela – e, 
portanto, fonte do Meu Fausto.

37. O Meu Fausto encarna as forças artísticas que provêm do 
mito da Modernidade. “A personagem de Fausto e a de seu medonho 
comparsa” não estão necessariamente ligadas às censuras definidas 
pelas relações histórico-literárias comungadas normativamente. A 
crítica de Valéry é o traço do metiê. A individualidade do mito é a 
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mesma que o acossa. Ela é a possibilidade abstrata do artístico. A 
forma obsessiva da encarnação, ou seja, não se deve confundir o 
indiscutível mimetismo - se entendemos bem algo que definido é 
ortopedia - com a sutura da objetividade.

38. A alegoria da individualidade está na peça de Valéry como 
ideal do problema artístico. Isso se descreve como êxito, cuja 
atuação obtém-se na aliança não rude. O que é o mesmo que 
dizer que o Meu Fausto reconhece (no sentido de intensificação 
do conhecimento) no Fausto de Goethe a intrincada história do 
espelho narcísico do saber (vivo ou não).

39. A questão da individualidade é o rigor da ausência, na qual 
se dá o reconhecimento no espelho. Logo ele se faz tardio, pois a 
ausência é imagem-reflexo da distância. Não sendo, portanto, nada 
que não aconteça na cinca do diálogo que se vê na enunciação: 
sou eu; sou eu? Nisso se encontra o túmulo da imagem, o seu 
conceito. Meu Fausto se encarrega da súplica de uma vez mais o 
vivo, literatura (espelho que não é espelho).

40. Diz Fausto de Valéry: “quero fazer uma grande obra, um 
livro... Mefistófeles responde: Não basta ser você próprio um 
livro?” (2011, p.65). De que serve pôr o acento no desconhecido 
querer do livro de ser autor? Como o desejo do livro, que é Fausto, 
inspira o argumento que Fausto personagem, um livro, apresenta? 
– “quero que esta obra seja escrita num estilo da minha invenção, 
que permita passar e repassar maravilhosamente do...” (2011, 
p.65). O querer do livro de ser autor é tão desconhecido assim? 
Que espanto seria esse? O mistério do imperativo de criação não 
seria o destaque do livro? Quando aconteceu o obscurecimento 
imposto pela subjetividade ao querer do livro?

41. A pergunta de Mefistófeles – “não basta ser você próprio 
um livro?” – realça ser a arte a obra que ela mesma faz, contendo 
em si os elementos da realidade de outras obras, transpondo-as 
pelo querer do livro conforme a lei, encarnar. Só através da queda 
se pode eleger tal querer, conferindo ao livro a viva pirueta de 
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ser ele o criador. Negando o primado de objeto, o livro, na carne, 
aparece como reconciliação humana entre humanos, livro.

42. Fausto, no Meu Fausto, que é um livro, quer escrever o que 
ninguém, talvez, lerá, e se o ler “não conseguirá ler qualquer outro 
livro” (2011, p.65). Isso dimensiona a raiz quadrada do individual.

43. A natureza da arte é a maneira de ver a forma, impondo a 
sua dificuldade e a sua individualidade. Da interdição que inicia à 
prisão que aguarda o leitor, o manifesto é da leitura plasmada que 
é negação e submissão.

44. A forma “vista” – escutada, saboreada, tocada, digerida 
pelos olhos – não pode se oferecer na publicidade de quem a vê. Ou 
seja: não poderia ser traduzida por opiniões alheias, provenientes 
de outros campos de saber, quaisquer que eles sejam, porque 
perderia a aparição da individualidade que a sustenta. Quem a 
visse residiria na sua aparição. Nela, o que não se pode ler e o 
que se pode apenas ler, definitivamente, é a dimensão artística da 
individualidade da aparição.

45. Não se representa uma leitura quando se lê e sim se 
espera, e se desespera, que a obra ofereça a forma, exigindo 
a captura enquanto escorre. É esse o ensinamento máximo do 
Meu Fausto.

46. Quando a personagem Mefistófeles diz que é o convívio 
com ele que produz a vontade de uma escrita tão distinta de 
Fausto, ele está iniciando o liricamente descaminhado: “o estilo... 
é o diabo” (VALÉRY, 2011, p.66). Algo de alguma maneira desafeito, 
esgarçado, cuja hipnose quer se agigantar. A subjetividade disso se 
aviva como se pairasse sobre o vazio da interioridade, obrigando o 
deslocamento na direção do que diz Fausto: “libertar-se de uma vez 
por todas de mim mesmo, do qual já estou tão distanciado” (2011, 
p.66). Mefistófeles o substituirá.

47. O Meu Fausto é o decisivo sobre a indiferença do silêncio 
que se manifesta nos “espelhos literários”. O silêncio respira a 
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linha do seu destino: ser criado por outro livro sucessivamente, 
sem saber onde se encontra o antes (fonte e não tema); pois 
tudo já é distância.

48. Quando o discípulo pede o autógrafo de Fausto, e ele o 
nega, fica explícito que pedir isso ao livro é desejar que ele esteja 
vivo. Negado, o discípulo só poderá denominá-lo farsante. A farsa, 
em suas pequenas unidades, dissocia as frases e apresenta relações 
com variações capitais do engano. O Meu Fausto se nega a apagar 
aquilo que possibilita o engano da tarefa assumida. O Meu é, 
continuamente, o lugar disso.

49. Se “o estilo... é o diabo”, e se, como diz Fausto no Meu 
Fausto, Mefistófeles “não passa de um produto da tradição” 
(VALÉRY, 2011, p.67), o fundamento é sem nenhuma fundação – a 
escrita que quer Fausto ditar designa o conjunto das contradições 
do alto e do baixo e vice versa, do sublime e do ordinário e vice 
versa, do espiritual e do sensível e vice e versa etc.

50. O resultado da tradição, Mefistófeles, se confunde 
objetivamente com a contingência. É sobre a contingência 
moderna que a tradição da personagem, seu poder, por exemplo, 
se oferece desvanecido. Ou seja: sua realidade não pode 
nem ser provada e nem recusada – um tipo de espelho baço, 
narcisisticamente refletido. Última figuração da individualidade, 
escrita – “o indivíduo está morrendo e diluindo-se no coletivo” 
(2011, p.69).

51. Nenhum artista aborda a obra com os próprios olhos. O 
olhar da arte, sua coesão, é a impropriedade integral. Mefistófeles 
como produto da tradição, comparsa atuante, deixa o vestígio da 
autoria como cicatriz da obra na obra.

52. Nenhum historicismo reside na obra de Valéry. A obra 
exerce a sua crítica, evitando qualquer noção de continuidade ou 
qualquer noção de tempo vazio e homogêneo preenchido pela 
lógica em eterno descanso. Nenhuma reconciliação com a fonte 
é possível. Ela nunca poderá ser encontrada. Quanto mais frágil 
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e inexato que seja o Meu, do Meu Fausto, mais clandestinamente 
se manifesta a encarnação que exerce, pois ela é também a sua 
própria. O Fausto que encarna no Meu Fausto é um outro no 
aspecto qualitativo de um reflexo fluido.

53. Fausto, no Meu Fausto, quer rejuvenescer Mefistófeles. A 
inversão da história atinge a paródia, mimo, pois Fausto desdobra 
Fausto dentro da leitura, sendo possuído ou habitado na escrita – 
a mimesis.

54. Nada mais parecido com a mimesis do que a encarnação. 
Se arte é apresentação, de Fausto em Fausto, há algo que encarna 
sem nunca deixar de ser o que nunca pode ser e nem, de fato, foi; 
ou ao contrário.

55. Quanto mais mimético é Meu Fausto menos Fausto de 
Goethe, quanto mais Fausto dele, menos mimético é Meu Fausto; 
quanto mais encarnado mais espiritualizado é, quanto mais 
espiritualizado mais encarnado; o paradoxo é a pirueta, a arte.

56. Em certo momento, Fausto, do Meu Fausto, pronuncia ser 
Mefistófeles uma figura fora de moda, ninguém quase o teme. 
“E que é o próprio destino do mal que está em jogo” (VALÉRY, 
2011, p.68). Enquanto ideia sensível, o vivo nisso é forma mais 
próxima da vida moderna. A ideia do mal se tornou mais pobre. 
“Eles recuperaram o CAOS... Eu era Arcanjo!” (2011, p.68) – diz 
Mefistófeles. O pressuposto é vingança do espírito humano; logo, o 
ideal atemporal do mal esboroa-se em teatro.

57. O gesto prosaico dos diálogos do Meu Fausto aponta para o 
desencantamento do mundo no qual a inadequação de Mefistófeles 
é inquestionável. Se o prosaico pode equivaler, também, ao 
desencantamento do mundo da arte, a escrita da obra arranha 
o que se poderia denominar significação. A sua linguagem é uma 
linguagem mais antiga que não pode ser recuperada, forçando o 
modo de sua libertação e nascimento. Tudo para encontrar o olhar 
da obra (se entendemos bem o Meu, do Meu Fausto).
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58. Lust não se apavora com a presença de Mefistófeles. Em 
certo momento, ele a chama e pede que olhe dentro dos seus 
olhos. Ele gagueja nos seus ouvidos. Entre parênteses: “...Lust cai de 
joelhos, em seguida sobre as mãos; levanta-se sufocando o pranto 
e foge escondendo o rosto, ruborizada” (VALÉRY, 2011, p.75). Ela 
acaba de ver o significado do seu nome.

59. Os desejos inconfessáveis estão naqueles espelhos. O 
comparsa de Fausto faz o eco da pronúncia, da palavra lust, se 
reconciliar nas imagens sigiladas. Ela mergulha no reflexo. E a obra 
apresenta seu habitat: a galeria de espelhos.

60. A imagem, na sigilosa escuta, encarna numa outra – 
Fausto em Fausto, o Meu, Mefistófeles em Mefistófeles; e é só 
– e tende a refutá-la. A natureza fluida da imagem faz cada uma 
delas se contradizer, tornando-as necessárias. Com efeito, o livro 
Meu Fausto não se esgota em seu fim. A encarnação que atualiza 
não se efetiva sem o vir a ser daquele direito de encarnar. O fim 
para si é o sem “vida”, o livro, cujo impulso em ditar a “vida” é 
negado pela imagem (a imagem da vida, livro, já é vestimenta; 
escrita, sobrevida).

61. Para entender a necessidade do Meu Fausto não se 
deve enclausurar a mimeses nas suas naninhas definições. O 
imprescindível é reconduzi-la à caótica manifestação, despertando 
o seu prazer de mordiscar a imagem, encontrando o seu êxtase, a 
queda - para lembrar de Lacoue-Labarthe. A obra de Paul Valéry é 
o que deve estar na carne, cuja força que a sustém é o entusiasmo 
que está no pronome Meu do título.

62. O Meu Fausto é do tempo do tempo de nascimento, 
transitado em nova época por épocas. “O belo não existe mais. 
O mal aviltou-se. Então... você é meu” (VALÉRY, 2011, p.71). Esse 
dizer de Fausto corresponde ao rompimento do mundo em seu 
representar, submergindo num passado que não se acomoda. Os 
espíritos de Fausto e Mefistófeles caminham na direção de novas 
figuras. Ser dele agora, ele é um livro, é a aparição da arte que na 
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verdade não surge e nem passa. Um delírio báquico no seu descanso 
simples e translúcido.

63. As distrações - os diálogos das personagens secundárias 
- que acontecem no Meu Fausto podem ser entendidas de duas 
maneiras: 1) pela efetividade dos diálogos como alienação da 
encarnação; 2) pela elevação que esses diálogos provocam 
nos diálogos das personagens principais. Da primeira, surge a 
contínua necessidade do retorno ao direito da encarnação, pois 
tais diálogos secundários têm o papel de apresentar a estranheza 
de sua existência. Da segunda, provém o puro pensar; consciência 
um pouco infeliz da determinação última da situação, narcísica, 
de um livro.

64. Fausto dita. A escrita está suspensa. Ele se encontra nas mãos 
de Lust. Ele dita e, com isso, encontra uma igualdade consigo mesmo; a 
individualidade. Um tipo e consciência narcisicamente orientada.

65. Ao ditar, Fausto, torna-se elevado acima do momento. Mas 
isso o faz revestir-se de ironia. Esse humor absoluto, como diria 
Baudelaire, é tanto a vida liberta como cega; é como se ele, por 
portar a sublime intriga, tornando todas as emoções subjetivas 
subordinadas, se tornasse indiferente à individuação, recuperando 
a individualidade como algo inepto e imprescindível.

66. A saída de cena de Fausto se dá na sede de Lust. O sabor 
da fruta, um pêssego. Uma mordida, um oferecimento. A mordida 
e o retorno do fruto nos lábios de Lust. De braços dados com ela se 
retira. A forma pura da vontade manifesta-se.

67. O sabor da fruta renega o pecado do conhecimento. O 
conhecimento agora é um sabor que impõe a retirada de cena, 
deixando na ausência a apresentação do presente. Está na boca 
cheia de água, na língua, na linguagem, no que come e se saboreia 
e se vai.

68. A confiança sensível é imediatamente assumida. Conversão 
simples através do sabor. A consciência não aviva as incertezas. 
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Esse mundo criado pelo sabor do pêssego é o mundo criado com 
muito pouca fala. O eco retorna na imagem do igualmente imediato 
do sabor; na escuta silenciosa se degusta.

69. O agora das belas almas, Fausto e Lust, como tais, afiançam 
a partida. As cenas continuam. Sem Fausto. Mefistófeles ainda 
mantém o desterro e o põe como momentos. Mostra-se ao 
discípulo. Acossa sua individualidade, retirando-a do plumo.

70. A última fala da peça, Meu Fausto, logo após de Lust, é: 
“você acaba de me entregar ao diabo! Cai o pano” (VALÉRY, 2011, 
p.146). A fala do discípulo é a do leitor.

Rarefeita forma de ler o Meu Fausto. Nessa falta de densidade 
(sobreposta) nem mesmo a ideia do Meu subjaz como elucidação 
ou tormento. Antes a autonomia da obra de Valéry se arqueia ao 
ponto de aproximar as linhas últimas dessas notas de urgência que 
me acompanharam, tocando os extremos dessa improcedência, 
no mesmo instante em que lanço palavras como flechas — caso 
haja alvo. Assim vão. Deste modo, o percurso feito desenha a forma 
e funda a temporalidade inebriante da presença do Meu Fausto. 
Lá se vai a elucidação da assinatura num contido alheamento 
temporal de sua voz; há ali a denominação do endereço. Mais tarde, 
evidentemente. Mais tarde e ainda mais; um porvir daqueles que 
estão bem antes da hora bem-aventurada; torno preferível ajeitar o 
cansaço e me encostar.

No momento em que o dia da cultura declina, encontramo-
nos sós, encostados de maneira a rejeitar a escrita, pensando em 
demasia nela. Sem decolar, percebo estar a contestar qualquer 
oração que não seja; como se eu pedisse maior preparo para me pôr 
em suplício à persistência confusa da minha posse, Meu. De quem, 
meu ou do Meu Fausto? Oh, que traço para além de nós! Inapagável 
hesitação de quem vem e se debruça sobre a “tardividade dos 
espelhos”, pronunciando na beirada o eco do timbre do outro: a 
encarnação necessária é sempre a distância.
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MIcHeLet rOMÂNtIcO? O HIstOrIAdOr QUe 
NãO LeU O VerMeLHO e O NeGrO

Maria Juliana Gambogi teixeira (FALe/ Poslit - UFMG)

Em outubro de 1873, Michelet pede emprestado a um amigo, 
por recomendação do mesmo, um volume do Stendhal “Branco e 
negro”, para ajudar-lhe na preparação do quarto volume de sua 
História do Século XIX, então em esboço (MICHELET, 2001b, p.375). 
Não se sabe se ele chegou a ler o livro ou se a saúde cada vez mais 
precária, culminando na morte três meses depois, o impediu de 
conhecer o mais famoso dos romances stendhalianos.

É sabido que o sucesso chegou tarde para Stendhal e, levando 
em conta o lapso micheletiano com o título, talvez mais tarde 
ainda para esse romance. Mas o interesse dessa anedota aqui não 
é a recepção beyleana, mas o trato de Michelet com a literatura. 
O supostamente mais literário dos historiadores franceses 
oitocentista, àquele a quem Lanson tratou de chef-d’oeuvre do 
Romantismo (LANSON, 1951, p.320), foi indiferente e muitas vezes 
antipático à produção literária de sua época. Bem verdade que isso 
não se deveu a qualquer aversão, a priori, à literatura. Mantendo, 
ao longo da vida, um ritmo de trabalho intenso (média de dois 
livros publicados por ano, fora os cursos e demais atividades) e 
dedicando-se a temáticas o mais das vezes estrangeiras à sua 
contemporaneidade imediata e à literatura, Michelet parece 
ter desenvolvido uma economia de leitura utilitária, centrada 
na informação sobre os objetos variados que compõem a sua 
obra historiográfica. Se tivesse vivido um pouco mais, de modo 
a de levar adiante sua História do século XIX (cujos três volumes 
publicados não chegam sequer à Restauração), seria bem possível 
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que tivéssemos, além de sua interpretação para O Vermelho e 
o Negro, algo mais substantivo sobre a literatura de sua época, 
contrapondo-se aos comentários muito pontuais consignados no 
que publicou.

Contudo, a partir do que temos, é evidente que Michelet 
manteve, com os grandes nomes da produção literária francesa de 
sua época, uma relação estranha, feita de um relativo desinteresse, 
desagrado e decepção (consignadas privadamente em seus diários) 
e, mais circunstancialmente, de críticas públicas. Do que se afere do 
conjunto da obra, é evidente que não suportava Balzac assim como 
detestava a pessoa de Baudelaire (provavelmente sem ler suas 
Flores do Mal) e que, embora tenha mantido uma relação cordial 
e perene com Hugo (menos perene, mas igualmente cordial com 
Dumas), e tenha sido amigo próximo de George Sand e de Flaubert, 
tampouco encontrou muita graça em suas obras1.

Grosso modo então, entre Michelet e os nomes da literatura 
oitocentista francesa que hoje a encarnam prioritariamente, há 
um fosso, que a historiografia, assim como a crítica literária de 
expressão francesa, tende a encobrir, antepondo a passarela do 
Romantismo como ponto de encontro do que, em vida, se parece 
mais com um desencontro.

Esse consenso data, pelo menos, do final do século XIX, tem 
em Gustave Lanson seu primeiro grande expoente, perdurando e se 
espalhando para além das amarras da historiografia literária. Para 
ficar num só exemplo, que se pense em Roland Barthes, tão pouco 
afeito à historicização da literatura e que, não obstante, subscreveu 
a etiquetagem romântica de Jules Michelet2.

1  À falta de uma obra que sistematize as relações entre Michelet e a comunidade 
literária de seu tempo, as melhores fontes para se coletar tais informações são, 
primeiramente, os diários do autor. Para uma visada mais sintética, recomendo as 
duas biografias mais recentes sobre o historiador: PETITIER, Paule (2006). Michelet 
– l’homme histoire. Paris: Grasset.; VIALLANEIX, Paul (1998). Michelet, les travaux et 
les jours – 1798-1874. Paris: Gallimard.
2  “O que não toleramos é o pathos. O discurso de Michelet é evidentemente cheio 
dessas palavras aparentemente vagas e sublimes, dessas frases nobres e comovidas, 
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Sem dúvida há coerência e vantagens nesta etiqueta, tal 
como implementada pela crítica francesa: contemporâneo de 
um movimento que teve impacto profundo na e para além da 
França, a obra micheletiana traz temáticas, problemas, conceitos e 
procedimentos estilísticos formatados e difundidos a partir do que 
se convencionou reconhecer como Romantismo francês. Mas há 
desvantagens também. Num nível macroscópico, essa inscrição 
tende a dirimir as dificuldades de definição desse movimento em 
terras francesas, para além e para aquém da discussão mais bem 
fundamentada e substantiva que foi obra do Primeiro Romantismo 
alemão, apostando num olhar panorâmico o qual, diluindo-o em 
romantismos, em zeitgeist do século3, desenha bem um pano 
de fundo temático-estilístico particular, mas arrisca perder os 
contornos do debate, tal qual este se sistematiza a partir de seus 
supostos protagonistas.

Meu objetivo com este texto é tentar preencher parte desse 
contorno perdido no que toca a obra micheletiana, trazendo à 
cena algumas de suas reflexões sobre o Romantismo e sobre a 
produção literária sua contemporânea, nos quais se delineia uma 
clara associação entre um e outro campo. Como em nenhum 
momento de sua obra Michelet se dedicou à questão romântica ou 
à literatura de sua época de maneira solo e sistemática, os únicos 
objetos possíveis para essa análise são extratos diversos, sempre 
sucintos, espalhados por uma quantidade enorme de textos. 

desses pensamentos enfeitados e conformistas, nos quais nada mais vemos do 
que objetos distantes, curiosidades bastante indigestas do romantismo francês.” – 
ROLAND, Barthes (1988). “Michelet, hoje”. O rumor da língua. Leyla Perrone-Moisés 
(Trad.). São Paulo: Brasiliense, p.217. Explorei o tema da recepção romântica de 
Michelet em TEIXEIRA, Maria Juliana Gambogi (2015). “Jules Michelet: um historiador 
às voltas com a crítica literária”. Revista Cadernos literários. FURG, 23(1), 83-98.
3  Uma abordagem plural do Romantismo, aliada à noção de zeitgeist, é amplamente 
aceita pela historiografia e pelos estudos oitocentistas de matriz francesa atuais. 
Dentre os autores e obras mais relevantes nessa matéria, destaco: BÉNICHOU (2004). 
Romantismes français. Vol. I e II. Paris: Gallimard; GUSDORF (2011). Le romantisme. 
Vol. I e II. Paris: Payot; MILNER ET PICHOIS (1996). Histoire de la littérature française – 
de Chateaubriand à Baudelaire. Paris: GF Flammario ; VAILLANT (2012). Dictionnaire 
du Romantisme. Paris: CNRS Editions.
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A natureza desse material de trabalho, fragmentada e pouco 
sistemática, empresta a este texto o seu caráter também parcial 
e não exaustivo, apresentando-se apenas como um primeiro 
momento de uma investigação que necessariamente ultrapassa 
os resultados aqui levantados.

Para esta primeira avaliação, elegi extratos de dois momentos 
distintos da obra, distantes tanto em sua cronologia quanto na 
temática principal que os mobiliza. O primeiro é extraído de um 
esboço de prefácio para a primeira edição completa dos 17 volumes 
de sua História da França, composto entre os anos de 1868 e 1869. 
O segundo extrato (ou conjunto de extratos) foi extraído do livro 
O Povo, publicado em 1846. Postos em cotejo, eles fornecem o 
desenho de minha hipótese acerca do trato de Michelet com o 
Romantismo: tratar-se-ia não de uma recusa epidérmica (ou seja, 
motivada por supostas antipatias pessoais e/ou fundada em uma 
compreensão equivocada ou superficial da plataforma romântica) 
mas antes, de uma rejeição motivada pelo que entendeu ser 
constitutivo do movimento - a assunção do domínio da estética 
como resposta à crise de sentidos própria ao mundo moderno, 
assunção essa que promove a arte como caminho privilegiado seja 
para a reconstrução desse mundo, seja para a correta compreensão 
dos desvãos que conformam o seu arruinamento.

O tempo era confuso, tempestuoso. E meu 
caminho se abeirava sempre ao de duas 
correntes que, para um homem da minha 
idade, não deixavam de ter atrativos. Uma era 
a corrente romântica, a querer renovar a arte. A 
outra, a escola dos utopistas, que não pretendia 
menos do que refazer o nosso mundo.

Passei-lhes ao largo. A paixão me guardou 
da paixão. A deles era sincera. Porém, não 
encontrava nelas o que seria o bastante para 
a minha, o sentido vivo e fecundo da liberdade 
moral, meu Vico, meu Julho, o princípio 
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heroico que criava meus livros e meu ensino. 
(MICHELET, 1974b, p.40)4

“Heroísmo do espírito”, título proposto por Paul Viallaneix, 
editor desse manuscrito que serviu de base para a versão 
definitiva do “Prefácio de 1869”5, é uma escolha entre óbvia 
e feliz, porque evoca o conceito de extração viconiana que 
coordena todo o texto. Tradução da fórmula latina do original – 
mente heroica – declinado no manuscrito tanto como heroísmo 
do espírito que como princípio heroico, sua origem é um breve 
discurso do filósofo setecentista napolitano Giambattista Vico, o 
qual, para resumir com Michelet, versa

sobre essa disposição corajosa que [deveria ter] 
o jovem de abraçar todas as ciências e todos 
os tempos, sobre a real impossibilidade de 
ser em nada um homem especial se não se for 
um homem universal. [...] Tudo se liga a tudo; 
nenhuma especialidade que não confine em suas 
bordas a universalidade das coisas. (1974b, p.32)

É sob tal inspiração que Michelet, neste texto que transita entre 
o memorial e a ego história, relembra e reapresenta seu percurso 
historiográfico, no qual o Romantismo é brevemente evocado.

Malgrado a brevidade dessa evocação, há ali elementos que 
permitem explorar sua visão do Romantismo. Apresentado como 
“corrente de ideias” que, face aos tumultos do tempo, oferecia como 

4  Todas as traduções das obras de Michelet citadas neste artigo são de minha 
responsabilidade.
5 Conhecido como “Prefácio de 1869”, este paratexto foi composto por Michelet 
para a primeira edição completa de sua de História da França, então recém 
terminada, contemplando dezessete tomos, escritos ao longo de trinta e três anos 
e cobrindo a história da França dos gauleses ao século XVIII. “Heroísmo do espírito”, 
conforme dito acima, é um dos esboços – possivelmente o mais completo e acabado 
- da primeira versão do “Prefácio”. Os temas da citação acima são retomados no 
texto definitivo, porém de forma mais diluída e, ao mesmo tempo, desenvolvida de 
modo a se adequar a uma apresentação geral de sua historiografia, o que constitui 
o mote central do Prefácio. Consequentemente, a forma mais lapidar do esboço 
se perde, o que dificultaria a sua apresentação em bloco, razão pela qual optei por 
recorrer a “Heroísmo”.
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saída a Arte em sua forma renovada, Michelet parece compreendê-
lo como algo mais substantivo do que uma simples moda estilística 
ou temática, mas como um projeto total, “não sem atrativos para 
um homem da minha época”. Se não o conquista, foi apenas por 
não ter encontrado nele o que seria o bastante para a sua “paixão 
própria”: “o sentido vivo e fecundo da liberdade moral, meu Vico, 
meu Julho”, ou seja, a base filosófica viconiana, reformulada por 
sua interpretação da Revolução, fundamentos principais de sua 
historiografia e da concepção de mundo ali subjacente. Nessa 
evocação do Romantismo, fica claro que Michelet não o compreende 
como uma forma e um modo de ser dominante de um tempo (o 
seu tempo), mas antes como uma das respostas à crise de sentido 
e referências que o pós 89 impõe à então nascente modernidade. 
Resposta “sincera” e reflexiva, caminho específico e atraente, mas 
não o bastante para trazê-lo a bordo: “Passei-lhe ao largo”.

O motivo para esse desvio, apenas aludido (“minha liberdade 
moral, meu Vico, meu Julho”), remete à influência e ao impacto 
da filosofia viconiana na historiografia de Michelet, assunto 
custoso e vasto, do qual já tratei em outras ocasiões com um 
pouco mais do vagar que ele exige.6 Limito-me, então, a relembrar 
apenas alguns traços que permitiriam ler com mais acuidade essa 
alusão. Descoberta em seus anos de formação, a obra viconiana 
– traduzida e difundida em escala europeia inicialmente a partir 
das traduções de Michelet, publicadas em 1827 e 1835 – constitui 
um porto seguro e constante para a compreensão da obra desse 
historiador. Considerada pelos especialistas atuais como uma teoria 
do conhecimento, a Ciência Nova de Vico – título da obra magna 

6  Explorei a temática em alguns trabalhos, dentre os quais: TEIXEIRA, Maria Juliana 
Gambogi (2017). A Profetisa e o Historiador. Belo Horizonte: Editora da UFMG; 
______ (2013). “O pecado do historiador: para uma leitura d’ A Feiticeira, de Jules 
Michelet.” Topoi: Revista de História, 14(27), Jul.-Dez. In http://revistatopoi.org/
site/numeros-anteriores/topoi27/; Ritmo e contraponto: sobre a influência de Vico 
na teoria historiográfica de Michelet. GUIDO, SEVILLA, SILVA NETO (Orgs.). (2012). 
Embates da razão: mito e filosofia na obra de Giambattista Vico. Uberlândia: Edufu, 
p.323-342. 
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e programa que permite federar todos os seus outros textos – foi 
retomada por Michelet como uma “filosofia da história”.7 O sentido 
dessa filosofia e a compreensão que dela extrai seu tradutor implicam 
o reconhecimento de haver ali um modelo de inteligibilidade capaz 
de revelar a lógica e o sentido inerentes à constituição e à marcha 
da humanidade ao longo dos tempos, sem o recurso ao milagre 
ou aos seres de exceção. Vico representa, assim, para Michelet a 
única matriz capaz de afirmar a fundação e a prática de uma efetiva 
“ciência do social”.

Essa ciência está assentada numa dimensão autopoiética 
ou auto criadora da humanidade do homem: “a humanidade 
se faz e se cria a si mesma. A força viva que é o homem se cria 
em atos, em obras, em cidades e em deuses, que também são 
obra sua” (MICHELET, 1974a, p.41). Ela é, portanto, a base da 
dimensão prometeica da obra micheletiana, traço em que muitos 
reconheceram sua inscrição romântica. Mas se, de fato, a difusão e 
o recurso ao mito de Prometeu foram tão caras e tão generalizadas 
junto a românticos das mais diversas cepas e línguas, o modo 
como Michelet o articula, ao abrigo da obra viconiana, tem alguma 
particularidade. Restringindo a explicitação dessa particularidade 
ao mínimo indispensável para a compreensão do extrato e ao 
tema em questão – o Romantismo e a literatura – reduzo-a a dois 
pontos principais.

O primeiro é entender que essa afirmação da dimensão 
prometeica e, nos termos de Vico, autopoiética da humanidade, se 
designa cada homem como potencial “poeta”, ou seja criador da 
humanidade, não o compreende como um atributo individual, mas 

7  A bibliografia sobre Vico é extensa e, em razão disso, limito-me a assinalar 
alguns poucos textos de matriz francesa e que buscam estabelecer as semelhanças 
e diferenças entre o filósofo e Michelet. REMAUD, Olivier (2004); Les archives de 
l’humanité – essai sur la philosophie de Vico. Paris: Seuil. PONS, Alain (1975). De la 
«nature commune des nations» au Peuple romantique. Note sur Vico et Michelet. 
Romantisme, (9), 39-49; ARAMINI, Aurélien (2013). Michelet, à la recherche de 
l’identité de la France. De la fusion nationale au conflit des traditions. Besançon: 
Presses Universitaires de Franche-Comté.
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coletivo, concernindo não exata ou exclusivamente os produtos 
poéticos, mas a própria fatura da humanidade. Ou seja, essa poiesis 
contempla a criação tanto das leis quanto das línguas, dos deuses 
como dos poemas, dos costumes e das ideias, enfim, de tudo o que 
compõe o humano do homem e seu mundo. Em segundo lugar, se 
Vico supõe a poeisis como condição de inteligibilidade própria ao 
entendimento da história humana, não a compreende como um 
princípio autorreflexivo ou autoconsciente. A humanidade se fez 
e se faz a si mesma (ou seja, criou e cria tudo o que caracteriza 
o domínio do humano, em oposição ao domínio do natural), mas 
essa fatura não é um ato de pura consciência, nem se confunde 
com um exercício de simples autodeterminação: a humanidade se 
faz a si mesma, apesar de si, malgrado a si. Mais importante ainda: 
assim como ela se faz, ela se desfaz, e a tensão entre esses dois 
movimentos é constitutiva da história e indissociável dela.

Voltemos agora à definição que Michelet empresta ao 
Romantismo: a renovação da arte. Um pouco adiante no texto, 
uma passagem ainda mais lacônica o apresenta como “arte pela 
arte” – termo que aparece com alguma frequência ao longo de 
sua obra quando menciona esse movimento. A data provável 
de composição do texto –entre 1868 e 1869 - poderia nos fazer 
pensar num engano ou, pelo menos, numa confusão da parte de 
Michelet: tomando uma face particular do Romantismo, um 
clichê, como definição do conjunto. Explicação possível, mas não 
absolutamente convincente. De um lado, conforme disse antes, é 
evidente que Michelet empresta ao Romantismo uma dimensão 
teórica forte, constituída em torno de um objetivo claro e de 
duração coetânea a seu próprio percurso - sua atração só se 
neutraliza pela descoberta de um outro “princípio”, igualmente 
capaz de responder as tormentas do tempo. Por outro lado, se 
há um núcleo mínimo de sentido e acordo nas diversas visadas 
propostas pela historiografia e a crítica literária do Romantismo 
francês, ele se encontra na atribuição de um papel de relevo 
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fundamental para a criação artística– a qual, engajada ou não 
numa revolução também das formas sociais, constitui-se antes 
de tudo como uma teoria da arte e que atribui ao artista um 
papel de relevo no mundo: profeta de um novo mundo ou poeta 
de seu desalento.

Diante disso, talvez não seja inconsistente pensar que a 
definição desse contemporâneo para o movimento, ainda que 
muito esquemática, tenha captado um de seus pontos fulcrais: 
o protagonismo da arte como teoria e ação sobre o mundo, em 
cujo reverso (e de forma mais ou menos imediata) aparece sua 
autossuficiência e sua autodeterminação. O exame dessa hipótese 
me leva, então, a introduzir o segundo extrato sobre o Romantismo 
mencionado antes. Volto algumas casas no tempo, para desembarcar 
em 1846 e nos comentários sobre o tema – um tanto menos lacônicos 
e, desta vez, propondo uma clara associação entre o movimento e a 
produção literária sua contemporânea – que aparecem no O Povo.

O Povo, de 1846, é um tipo de livro ao mesmo tempo particular 
e muito corrente na produção de Michelet. Classificados pela crítica 
como livros de combate, são obras nas quais o historiador investe 
em algumas das questões polêmicas de sua contemporaneidade, 
embora sem abandonar questões propriamente historiográficas. 
Que se tenha em mente que é justamente nesse livro que, pela 
primeira vez, Michelet apresenta publicamente a especificidade de 
seu método como história-ressurreição.

Conforme quer o título, seu objeto são as camadas populares, 
conquanto haja ali também uma dimensão sociológica, respondendo 
pelos vários perfis específicos que comporiam a sociedade francesa: 
o camponês, o operário, o fabricante, o comerciante, o funcionário, 
o rico e o burguês. Essa sociologia de classes, no entanto, está longe 
de ser o objetivo do livro, que não é outro senão o de revelar, para a 
“ignorância” letrada de seu tempo, o que é o povo francês.

A crítica à ignorância que grassa sobre o assunto é o mote de 
partida do livro e é nesse contexto que a referência ao Romantismo 
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e à literatura contemporânea aparecem. Logo após denunciar 
a indigência dos “cientistas sociais” de sua época no tocante ao 
tema, ele o retoma sob o ângulo dos escritores e artistas os quais, 
justamente por procederem contrariamente aos métodos abstratos 
[da ciência], “poderiam ter trazido ao estudo do povo o sentimento 
da vida” (MICHELET, 1974b, p.60).

O resultado ao qual chega é igualmente ruim. Embora 
reconhecendo o “talento”, “a boa fé dos autores” e, em certos 
casos, “a liberalidade conhecida de seus princípios” (1974b, p.60) 
o “imenso sucesso” da literatura francesa de sua época espalha da 
França e de seu povo uma imagem politicamente nefasta:

Nada foi mais útil do que isso para o acordo 
das pessoas de bem. Todas as aristocracias, a 
inglesa, a russa e a alemã, só precisam mostrar 
uma coisa contra a França: os quadros que 
ela fez dela mesma, através das mãos de seus 
grandes escritores, a maioria amigos do povo 
e partidários do progresso. O povo que assim 
se pinta não seria o terror do mundo? Haverá 
exércitos o bastante, fortalezas o bastante para 
cercá-lo e vigiá-lo, até que chegue o momento 
propício para abatê-lo? (1974b, p.61)

Ou ainda, em outra variação sobre o mesmo tema, desta vez 
visando menos as relações externas do que seus efeitos internos 
à própria França. “‘O quê? O povo então é assim?’ entoaram em 
uníssono as tímidas gentes burguesas. ‘Rápido, aumentemos a 
polícia, armemo-nos, tranquemos as portas com cadeados!’” 
(1974a, p.151).

O historiador aventa pelo menos duas prováveis causas para o 
problema. A primeira se liga às origens tanto dos literatos quanto 
da literatura por eles praticada:

São nobres escritores, de gênio aristocrático e 
que sempre pintaram os costumes das classes 
elevadas [que] se lembraram do povo; cheios de 
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boas intenções, queriam colocar o povo na moda. 
Para isso, saíram de seus salões, desceram para 
a rua e perguntaram aos passantes aonde o povo 
morava. Indicaram-lhes os trabalhos forçados 
(bagne), as prisões e os lugares de má reputação. 
Desse mal-entendido resultou coisa bem ruim: é 
que eles produziram um efeito contrário ao que 
buscavam. (1974a, p.151)

A primeira razão é, portanto, da ordem do mal-entendido, do 
equívoco, menos ligada à má fé do que a uma ignorância (ainda 
que bem-intencionada) dos literatos, acrescida da novidade do 
tema: o povo não faz parte da tradição literária francesa. Mas uma 
segunda razão também se apresenta, desta vez explicitamente 
ligada a características próprias do Romantismo. Parecendo 
retomar a hipótese do erro involuntário dos romancistas, ele agora 
o subordina a algo mais específico, que concerne, num plano geral, 
o fazer literário e, num plano específico, o projeto romântico. De 
novo, o tom é sumário:

Não é que nossos grandes pintores tenham 
sido sempre infiéis, mas geralmente, pintaram, 
em cada gênero, os detalhes excepcionais, no 
máximo os acidentes, a minoria, o lado segundo 
das coisas. As grandes faces lhes pareceram 
conhecidas demais, triviais, vulgares. Queriam 
efeitos e os buscaram frequentemente no que 
se afastava da vida normal. [...] Os românticos 
acreditaram que a arte estava sobretudo no 
feio. Esses daqui [os franceses] acreditaram que 
os efeitos mais infalíveis da arte estariam no feio 
moral. (MICHELET, 1974a, p.63)

Se Michelet entendeu desse modo o “grotesco” hugoliano, é 
uma pergunta que não tenho meios para responder agora. Mas o que 
é possível, de cara, constatar é o enodamento daquela concepção 
de Romantismo, compreendido como “arte pela arte”, à crítica mais 
temática aqui articulada, em torno da representação do povo.
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Quem quer se manter no presente, no atual, 
não compreenderá o atual. Quem se contenta 
em ver o exterior, em pintar a forma, não 
conseguirá sequer enxerga-la: para vê-la com 
justeza, para traduzi-la fielmente, é preciso 
saber o que ela cobre: nenhuma pintura sem 
anatomia. (1974a, p.63)

A representação (ou a má representação) poderia ser a 
chave do problema que mantém Michelet desgostoso tanto com 
o Romantismo quanto com a literatura moderna. Pois é ela que, 
a todo momento nesse extrato, é acionada na descrição do que 
faz o literato. O tropo do ut pictura poeisis, meio que invertido ao 
assegurar a pintura como modelo para a literatura, é recorrente. 
Porém, se a metáfora da literatura como pintura indica uma falha 
representacional como foco possível da crítica micheletiana ao 
romance francês oitocentista, essa falha, em última instância, se 
debita nem tanto na conta da técnica do que na conta de uma 
propensão particular a esses “grandes pintores”: o gosto pela 
exceção, pelo detalhe, pelo extraordinário, a busca pelo efeito “no 
que se afasta da vida normal”. Elemento que não me parece “infiel” 
à percepção de que algo de particular habita o campo das artes, 
assentado na promoção do novo, do original, do disruptivo como 
valor próprio e per si do labor artístico. Querendo efeitos, buscam 
a novidade.

Postos lado a lado, os dois extratos da obra micheletiana que 
acabo de comentar indicariam uma leitura do Romantismo que, 
ao contrário de uma certa dominante na historiografia e crítica 
literária francesas nossa contemporânea, não o dilui em zeitgeist 
obrigatório de uma época, modo de ser e pensar o mundo 
obrigatório àqueles que conheceram a fatalidade de viver no 
ocidente oitocentista, mas o toma como projeto filosófico-poético 
total e coerente em si mesmo. Em outros termos, Michelet me 
parece recusar a ideia de um Romantismo como nome e forma 
obrigatória de um contexto, preferindo pensá-lo como uma opção 
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preferencial e consciente senão de todo o campo artístico, pelo 
menos de uma parte dele.

Tendo em vista apenas os estratos aqui comentados, essa 
opção apresenta algumas características específicas: a “renovação 
da arte” ou “arte pela arte”, redundaria numa busca por efeitos 
(formais) promovendo a assunção do “excepcional”, do “acidente” 
ou do “lado segundo das coisas” como seu corolário (pelo menos 
francês). Essa pintura sem anatomia, essa atualidade sem história 
seria, em última instância, o motivo pelo qual ele se mantém 
distante do movimento, considerando insuficiente sua resposta as 
tormentas do tempo.

Restaria tentar entender o que seria essa pintura anatômica, 
essa atualidade com história que ele cobra dos “pintores” de seu 
tempo. De novo, o desenho de uma tal resposta não se encontra, 
de maneira clara e sistematizada, em quaisquer dos tomos de 
sua obra, tampouco entre a crítica especializada. A falta de uma 
resposta acabada não impede, porém, que se considere que o trato 
com a literatura exibido em sua obra historiográfica constitua um 
caminho que, se insuficiente, ao menos ajudaria a configurar um 
primeiro esboço de resposta.

Como indicado no início deste texto, do desgosto de Michelet 
com a literatura oitocentista não se deduz qualquer desgosto 
geral com os objetos literários. Ao contrário, sua obra dá um 
espaço muitas vezes consequente a eles, de tal forma que seu 
principal projeto historiográfico – os dezessete tomos de História 
da França – contém, em potência, também uma história literária 
do país. Mas uma história literária particular: Michelet não trata 
a literatura como objeto a parte, complementar ou decorativo da 
história político-social. A literatura entra ali como parte e partícipe 
integral de uma dada configuração, num dado momento, que 
sempre a ultrapassa, e cujo sentido geral, que ela ajuda a desvelar, 
jamais se refere, exclusivamente, ao domínio literário. História da 
literatura estranha a todo e qualquer modelo analítico com o qual 
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estamos acostumados. O fato é que ela surge sem aviso prévio, 
não respeita necessariamente o cânone de autores e obras nossos 
familiares, não supõe uma cronologia própria a esse objeto, assim 
como não o avalia segundo critérios próprios. A literatura, tal como 
aparece na historiografia micheletiana, é parte integrante de uma 
história total, que recusa categoricamente qualquer especialidade. 
Novidades formais, inovações temáticas, gêneros e estilos, sucessos 
ou fracassos literários, biografia de autor, tão logo incorporados a 
esse texto (e quando o são, pois nem sempre ele procede assim), 
surgem como ações plenas, ou seja, como atos que se imbricam 
ao político, ao religioso, ao econômico e ao social, de um mundo 
comum em uma dada época. “Tudo se liga a tudo”.

Mas esse cafarnaum de histórias interconectadas permite 
que dele se extraia alguns elementos constantes no que toca a 
literatura. A primeira noção que salta aos olhos desde os escritos 
juvenis do historiador é a ideia de que a literatura é uma fonte da 
história e, potencialmente, uma fonte indispensável, capaz de falar 
quando outros documentos se calam. Assim, num texto escrito aos 
vinte e sete anos, quando não passava de professor de Liceu e ainda 
buscava construir um caminho próprio, ele escreveu:

É na história e na linguagem que podemos 
recolher o conhecimento do passado. A 
linguagem, não menos que a história, deve ser 
considerada como um vasto depósito para o 
qual os homens vêm trazer, século a século, 
o resultado de seus trabalhos, e em função do 
qual as raças extintas sobrevivem através das 
marcas indeléveis que deixaram de seu caráter. 
A história nos conserva a vida ativa de nossos 
pais; já a filiação das línguas, a sequência de 
monumentos literários representa sua vida 
intelectual naquilo que ela teve de mais popular, 
no que toca de mais perto seu pertencimento à 
espécie humana. [...] As ações que a história nos 
conta, os signos que compõe a linguagem não 
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são mais do que expressões diferentes de uma 
mesma coisa, do pensamento. [...] Observem, 
de fato, com quanta fidelidade as mudanças 
nos costumes e as vicissitudes políticas são 
representadas pela mobilidade contínua da 
linguagem. Comparem a língua latina com ela 
mesma, primeiro nos magníficos discursos de 
Cícero, depois nas obras brilhantes de Sêneca e, 
enfim, nessas custosas notas escritas por Plínio 
o Jovem; vocês redescobrirão as mudanças na 
constituição e nos costumes públicos através das 
mudanças nos estilos, verão as palavras seguindo 
o curso das coisas, a história política recontada 
pela história da linguagem. Que a primeira se 
perca, ainda assim sempre poderemos perceber 
que Cícero fala para um grande povo, um povo 
livre, que Sêneca reúne forças contra a tirania e 
que, enfim, sob um governo mais doce, o amigo 
de Trajano prodigaliza um alegre passatempo 
que em nada ativa a saudade da liberdade para 
sempre perdida. (MICHELET, 1959, p.294)

Primeiro ponto a ser destacado: se a literatura é uma fonte, isso 
se deve ao fato de haver uma correlação direta entre pensamento, 
linguagem/literatura e forma política. As palavras seguem o curso 
das coisas: lição retida da Ciência Nova com cuja a tradução andava 
às voltas. E uma vez haver espelhamento entre o dito e o feito, esse 
espelhamento é de forma e conteúdo: se nada soubéssemos sobre 
a história de Roma, o percurso estilístico de Cícero, passando por 
Sêneca até chegar Plínio, o Jovem, deslindariam o caminho da perda 
da liberdade.

Trinta anos depois, no volume de História da França em que 
cunha o conceito de Renascimento, outro exemplo, dentre as 
centenas que o livro contém, nos coloca diante do mesmo fenômeno, 
comprovando a perenidade dessa noção. Trata-se de um trecho da 
introdução, quando propõe um retrato da Idade Média.
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A obra de destaque do século quinze, fórmula 
forte e viva que o revela e o atravessa por inteiro, 
é a farsa de Patelin. [...] Feito para um tempo de 
gatunos, Patelin é o Roland, a Marselhesa do 
roubo. (MICHELET, 2014, p.64)

A Farsa do Maître Patelin, colidida e cotejada a uma massa 
impressionante de documentos de todos os gêneros (fabliaux, 
romans, arquivos do reino, anais, correspondências, biografias, 
chansons, provérbios), é base documental e chave de sentido de 
uma interpretação historiográfica em explícito contraponto à 
historiografia então vigente:

Qual o espírito, quais são os costumes dessa 
burguesia [nascente ao final da Idade Média]? 
Tímidos, honestos, respondem os nossos 
historiadores modernos. Desavergonhados e 
indisciplinados, respondem as nossas velhas 
histórias e os monumentos jurídicos. [...] Vê-se 
ali toda a baixeza de uma sociedade fundada na 
imitação fiel de Patelin... (MICHELET, 2014, p.25-26)

Esse exemplo, ao lado daquela remissão sarcástica à obra de 
Plínio, o Jovem (“alegre passatempo que em nada ativa a saudade 
da liberdade para sempre perdida”), permite que eu introduza um 
outro ponto dessa concepção de literatura. Diferentemente de uma 
certa apreensão, tipicamente moderna e que, em grande medida 
se funda a partir do Romantismo, a criação literária para Michelet 
não é, por princípio, uma ação entendida como renovação, ruptura 
ou combate por algo melhor. A renovação da farsa e o estilo leve e 
alegre de Plínio se apresentam como elementos que reproduzem os 
elementos nefastos da história em que foram produzidas: o último 
não faz mais do que adoçar a tirania, enquanto Patelin emula e 
multiplica, pela via da imitação, a baixeza moral da burguesia.

A criação literária assim concebida me parece se opor à 
concepção moderna de literatura, tal qual formulada inicialmente 
pelo Romantismo, em dois aspectos principais: em primeiro 
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lugar, não se trata de um valor em si, e ainda quando capaz de 
produzir algo novo, não necessariamente esse novo se converte 
em positividade. Em segundo lugar, mas igualmente fundamental, 
toda produção literária é, em potência, uma ação. Ela interage, 
com maior ou menor efeito sobre o mundo em que aparece (ou 
sobre o mundo que a redescobre), criticando ou replicando esse 
mundo, propondo-se seja como ruptura – positiva ou negativa – 
seja como continuidade.

Conforme já disse antes, a base dessa concepção da poeisis 
encontra-se na maneira como a teoria do conhecimento da Ciência 
Nova explica a relação umbilical entre o fazer poético e o fazer 
social. Retomo, então, um comentário de Michelet sobre a matéria, 
originalmente publicado em sua História romana:

A palavra da Scienza nuova é esta: A humanidade 
é sua própria obra. Deus age sobre ela, mas 
através dela. A humanidade é divina, mas 
não existem homens divinos. Esses heróis 
míticos, esses Hércules cujos braços separam 
montanhas, esses Licurgos e esses Rômulos, 
legisladores rápidos que, na vida de um homem, 
realizam obra de séculos, são criações do 
pensamento dos povos. Apenas Deus é grande. 
Quando o homem quis ter homens-deus, foi 
preciso que concentrasse muitas gerações 
numa só pessoa, que resumisse em um herói 
as concepções de todo um ciclo poético. A tal 
preço, fez para si ídolos históricos, Rômulos 
e Numas. Os povos restavam prosternados 
diante dessas gigantescas sombras. O filósofo 
os levanta e lhes diz: o que vocês adoram são 
vocês mesmos, suas próprias concepções. Essas 
bizarras e inexplicáveis figuras que flutuam nos 
ares, objetos de uma pueril imaginação, tornam 
a descer a nosso alcance. Saem da poesia para 
entrar na ciência. Os milagres do gênio individual 
se classificam segundo a lei comum. O nível da 
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crítica atravessa o gênero humano [...] Esse 
radicalismo histórico não chega a suprimir os 
grandes homens. Alguns, sem dúvida, dominam 
a multidão, ultrapassando-a em uma cabeça ou 
mesmo por meio corpo; mas sua fronte não mais 
se perde em meio às nuvens. Não são de outra 
espécie; a humanidade pode se reconhecer a si 
mesma em toda sua história, una e idêntica a si 
mesma. (2003, p.11)

Imagino que os frequentadores do século XIX possam reconhecer 
nesse esboço de filosofia da história algo de familiar, visto a expansão 
de noções mais ou menos similares naquele contexto. Assim, ao invés 
de detalhar todos os elementos, opto por comentar dois deles, que 
se relacionam diretamente com a concepção de literatura presente 
na obra micheletiana. O primeiro remete à noção de que poesia 
em seus primórdios não é um elaborado artifício de linguagem: ela 
é apenas, em sua forma assim como em sua matéria, a expressão 
possível do que uma inteligência coletiva, precária e completamente 
corporificada considera que deve ser lembrado. Homero, ou melhor 
os vários aedos que por interpolação serão condensados através 
desse nome, cantam o que todos sabem (ou seja, a história) e cantam 
porque cantar, rimar, metaforizar, figurar são as formas próprias do 
logos humano em seus primórdios. Assim, história, poesia e mito 
fazem um e eles contêm o registro toda a história, a filosofia, a 
religião, os costumes, a geografia e a economia de que são capazes 
seus autores. Somente pouco a pouco passam a se distinguir, não 
por um gesto de vontade, nem pela luz de uma consciência mais 
desperta do que as demais: mas pelo trabalho lento, não reflexivo e 
tampouco necessariamente progressivo de cada corpo social sobre 
si mesmo, trabalho feito através do conflito entre os que se dizem 
herdeiros de Rômulo e os que não, os que têm direito e os que não. 
Pois todo mito é político, e fundando uma comunidade, também 
funda o pertencimento e a exclusão. É aqui que se infiltra a leitura da 
Revolução de Michelet, segundo ponto de destaque.
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Politicamente, o efeito dessa história é desenhar, ao menos 
para Michelet (esse é o fulgor de Julho sobre a Ciência Nova), 
um princípio contido dentro da própria história, malgrado suas 
idas e vindas: a liberdade e a equidade. Princípio histórico, mas 
não sentido dado, fatalidade ou necessidade, termos que se 
encontram justamente em sua oposição: a liberdade e a equidade 
são promessas que se desenham nos combates da história, não 
rumo assegurado desse combate. Mas são também e sobretudo, 
princípio moral para Michelet, ou seja, opção ética, que essa 
historiografia desposa e em função do qual ajuíza reis e rainhas, 
nobres, burgueses e plebeus, músicos, pintores e poetas.

Os poetas, em particular, mesmo àqueles de tempos modernos, 
certamente mais reflexivos porque plenamente conscientes de 
suas metáforas, têm em suas mãos essa potência particular: a 
capacidade de “concentrar muitas gerações em uma só pessoa”, 
a capacidade de fazer símbolos, de criar mitos, de produzir efeitos 
de crença e espanto. Como toda e qualquer potência criadora 
do homem, esta também é ambígua: se pode fazer muito bem, 
também faz muito mal. Porque o homem, para Michelet e para Vico, 
é, assim como para Aristóteles, um ser eminentemente imitador, 
a imitação é sempre emulação e tudo pode ser emulado. Ainda 
que potencialmente capazes de evitar a tragédia de Pigmaleão, 
restam responsáveis moralmente, assim como todo e qualquer 
criador, pelo princípio que sua obra esposa, pelo mito que ela 
necessariamente põe em ação.

Julien Sorel, Vautrin e Rastignac, Frédéric Moreau e Ema Bovary 
não são, nessa ótica, personagens de romance, são condensados 
de sentido, encarnações simbólicas do mundo, e porque símbolos, 
mais potentes do que os autores que os criaram. Afora Educação 
sentimental, que o deixa arrasado, não sei o que Michelet pensou 
desses outros e sequer tenho certeza de que os tenha lido. Eu 
gosto de imaginar que ele teria encontrado alguma graça em Julien, 
esse crente em um mito mas que, ao final, consegue se livrar dele, 
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mantendo consigo o conteúdo moral heroicamente prosaico que 
o conduz ao cadafalso. Mas óbvio que nada me permite fazer tal 
suposição. O que, com mais certeza, consigo afirmar aqui, é que 
Michelet, que levava tão a sério a literatura, jamais se referiu ao 
Romantismo senão como um estranho à sua história e que talvez 
tivesse senão boas, pelo menos as suas razões para tanto.

A um texto como este, que mais explora do que os resolve 
problemas, não seria razoável uma conclusão. Sendo assim, o 
concluo com o que poderia ser mais um desdobramento dos 
problemas até agora elencados, mas não resolvidos.

Parece-me que, diferentemente dos modernos (e incluo, aqui, 
os românticos), a maneira como Michelet aborda a literatura cobra 
dela aquilo que Rancière, retraçando o quadro que separa o modelo 
mimético (beletrista) do modelo expressivo (e moderno) das artes, 
situaria prioritariamente no primeiro campo. Nesse modelo, cabe ao 
poeta “não apenas agradar pelas histórias e discursos, mas ensinar 
os espíritos, salvar as almas, defender os inocentes, aconselhar os 
reis, exortar os povos, etc, etc, etc” o que dispõe “o sistema da 
ficção poética sob a dependência de um ideal” que Rancière batiza 
de “palavra eficaz” (RANCIÈRE, 2010, p.26).

O recurso a tal termo para definir a concepção que Michelet 
tem da literatura certamente contraria a maneira como o próprio 
Rancière analisa a obra do historiador neste e em outros livros. Assim 
como o restante da crítica, o filósofo está convencido da inscrição 
romântica, moderna e, portanto, expressiva da obra micheletiana. 
Os elementos que trouxe para a análise até agora deixam claro – 
penso eu – algumas razões que poderiam lançar alguma suspeita em 
torno desse consenso. Certamente Michelet não foi um classicista 
convicto: nenhuma prova seria mais contundente do que a maneira 
como tratou o século XVII francês, executando em cinco volumes o 
mito do Grand siècle. É provável que nenhum reino tenha sido mais 
atacado por ele do que o de Luís XIV; nenhum grande autor mais 
minimizado do que Racine. Se Molière encontra muita graça a seus 
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olhos, isso se deve justamente porque ele teria sabido denunciar o 
imenso vazio sob a capa da grandeza e da excelência8.

Não posso e nem quero introduzir mais um ponto de análise 
neste texto. Basta dizer, que nesse ínterim, Michelet é tão ou 
mais romântico do que qualquer outro romântico estrangeiro – 
inglês ou alemão: Não há “nada neles [nos clássicos] que atinja a 
altura colossal do drama grego, de Shakespeare ou de Rabelais” 
(2008, p.11). Mas isso bastaria para suspender a validade de seu 
alegado afastamento do Romantismo e os fundamentos de suas 
considerações sobre a literatura francesa sua contemporânea? 
Não sei.

Por hora, gostaria apenas de finalizar este texto apresentando 
uma última hipótese neste texto que não faz mais do que 
acumular hipóteses e dúvidas. Minha hipótese é de que a 
concepção micheletiana de literatura imbrica, em seu horizonte 
conceitual, elementos beletristas a elementos modernos, ambos 
condicionados por uma dominante política, de tipo republicano-
democrática, sobredeterminante das demais. Toda literatura e, 
mais amplamente, toda forma artística é potencialmente uma atriz 
histórico-política em sua obra, produzindo ação e efeitos sob a 
ordem vigente na qual é produzida, seja para recriá-la, seja para 
endossá-la. Nesse sentido, sua maneira de conceber e interrogar a 

8  Apresentado por Michelet como “o grande espírito do século, aquele que, dia 
a dia, escreveu a sua fórmula” (p.77) Molière, assim como sua obra, são um fio 
constitutivo na composição desse volume. Mas essa “fórmula” não se reveste de 
qualquer propensão metafísica ou etérea. Malgrado as tiradas e as críticas que a 
comicidade de suas peças emprestam ao retrato do tempo composto por Michelet, 
sua figura, tal qual esboçada pelo historiador, é antes de tudo a de um “valet de 
chambre” de Luís XIV, submetido a seus caprichos e à batalha diuturna da vida na 
corte e extraindo a “presciência” de sua fórmula desse campo minado por onde 
se movia. Assim, Molière é antes de tudo fonte e testemunha imediata do Reino 
e suas peças são lidas pelo historiador como “retratos” imediatos da época. Daí 
Michelet considerar ser “insensato comparar Molière e Shakespeare. Shakespeare 
não viveu no quarto de Elizabeth. Esse sublime sonhador vivia em seu próprio 
teatro e, embora muito ocupado, podia se permitir a recreação da fantasia.”. 
(66) MICHELET (2008). Histoire de France – Louis XIV et la Révocation de l’Édit de 
Nantes. Éditions des Équateurs.
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literatura responderia melhor ao primado mimético beletrista do 
que ao ideal moderno, caso se o tome aqui pela via da autonomia 
e da autossuficiência do literário. Por outro lado, tendo em vista 
o compromisso evidentemente democrático-republicano de sua 
historiografia, os critérios que mobiliza na interrogação dessa 
“palavra eficaz” serão claramente distintos daqueles que presidiam 
o Beletrismo clássico e sua concepção eminentemente aristocrática 
de mundo.

REFERÊNCIAS
ARAMINI, Aurélien (2013). Michelet, à la recherche de l’identité de la 
France. De la fusion nationale au conflit des traditions. Besançon: Presses 
Universitaires de Franche-Comté.

BARTHES, Roland (1988). “Michelet, hoje”. In: O rumor da língua. Leyla 
Perrone-Moisés (Trad.). São Paulo: Brasiliense, p.201-221.

BÉNICHOU (2004). Romantismes français. Vol I e II. Paris: Gallimard.

GUSDORF (2011). Le romantisme. Vol I e II. Paris: Payot.

LANSON, Gustave (1951). Histoire de la littérature française. Paris: Hachette.

MICHELET, Jules (1959). Écrits de jeunesse. Paris: Gallimard.

______ (1974a). Le peuple. Paris: Flammarion.

______ (1974b). “Préface de 1869”. In: ______. Œuvres complètes, t IV – 
Histoire de France, t .I. Paris: Flammarion, p.11-27.

______ (2001b). “L’Héroïsme de l’esprit”. Oeuvres complètes, t. IV, 
L’héroïsme de l’esprit. Œuvres complètes, t. IV, Histoire de France, t. I. 
Paris: Flammarion,  p.31-42.

______ (2003). Histoire romaine. Paris: Belles Lettres.

______ (2008). Histoire de France – Louis XIV et la Révocation de l’Édit de 
Nantes. Éditions des Équateurs.

______ (2014). Histoire de France – Renaissance. Éditions des Équateurs.

MILNER ET PICHOIS (1996). Histoire de la littérature française – de 
Chateaubriand à Baudelaire. Paris: GF Flammarion.



399

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

PETITIER, Paule (2006). Michelet – l’homme histoire. Paris: Grasset.

PONS, Alain (1975). “De la ‘nature commune des nations’ au Peuple 
romantique”. Note sur Vico et Michelet. Romantisme, (9), 39-49.

RANCIÈRE, Jacques (2010). La parole muette – Essai sur les contradictions 
de la littérature. Paris: Fayard.

REMAUD, Olivier (2004). Les archives de l’humanité – essai sur la 
philosophie de Vico. Paris: Seuil.

TEIXEIRA, Maria Juliana Gambogi (2012). “Ritmo e contraponto: sobre 
a influência de Vico na teoria historiográfica de Michelet”. In: GUIDO, 
Humberto; SEVILLA, José M.; SILVA NETO, Sertório de Amorim e (Orgs.). 
Embates da razão: mito e filosofia na obra de Giambattista Vico. 
Uberlândia: Edufu, p.323-342.

______ (2017). A Profetisa e o Historiador. Belo Horizonte: Editora da UFMG.

VAILLANT, Alain (2012). Dictionnaire du Romantisme. Paris: CNRS Editions

VIALLANEIX, Paul (1998). Michelet, les travaux et les jours – 1798-1874. 
Paris: Gallimard.



400

NO LIMIAr eNtre O PrIVAdO e O cOLetIVO: UMA 
LeItUrA dAs MÉMOIres d’OUtre tOMBe (1849) 
e de sOUVeNIrs d’ÉGOtIsMe (1892)

Melissa raquel Zanetti Franchi christofoletti (UNIcAMP - dO)

INTRODUÇÃO
Acerca da relação entre vida pessoal e constituição da figura 

pública do escritor, Stendhal declara: “Mais, en 1822, je n’avais 
pas compris toute l’importance de la réponse à cette question sur 
un homme qui imprime un livre qu’on lit: Quel homme est-ce?” 
(STENDHAL, 1927a, p.11). A afirmação faz parte da autobiografia 
Souvenirs d’égotisme1, escrita em 1832 com o duplo objetivo 
de autoconhecimento e abrandamento do tédio do autor em 
seu trabalho consular, segundo consta nas primeiras páginas da 
obra. Embora referindo-se ao escrutínio que sofria por outros 
frequentadores de salões, Stendhal sinaliza, com esses dizeres, 
uma importante característica das escritas do eu do século XIX: o 
estreitamento de laços com o campo literário, tanto no que tange à 
qualidade da escrita, quanto à transformação da trajetória e estilo 
de vida do escritor em matéria para a literatura.

Da Revolução de 1789 até a década de 1840, o mercado editorial 
francês publicou inúmeras memórias, diários e autobiografias 

1  Todorov (2007) afirma que Stendhal emprega o termo “égotisme” pela primeira 
vez em 1826, no rascunho do texto De l’amour. De acordo com o dicionário online 
Larousse, o vocábulo designa “l’étude analytique, faite par un écrivain, de sa propre 
personnalité” e “sentiment exagere de sa personnalité, et, en particulier, manie de 
parler de soi, culte du moi; narcissisme”. Verificamos que o termo não consta na 
edição de 1831 do Dicitionnaire de l’Académie Française, indicação de que seu uso 
não era ainda recorrente no início do século, sendo cunhado provavelmente pela 
obra do autor.
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de grandes personalidades dos meios político, social e literário. 
Cada um desses tipos de escritas do eu têm aspectos específicos, 
mas compartilham o fato de serem escritos em primeira pessoa 
e terem como premissa um desejo de expressão da verdade por 
parte do autor, que escreve sobre si mesmo e sua vida; esse campo 
heterogêneo se constitui na fronteira entre o histórico e o literário, 
na medida em que retrata figuras reais que, de alguma maneira, 
testemunharam os eventos históricos, em maior ou menor grau, e 
que depende do esforço de rememoração, ou seja, de lidar com 
as imperfeições da memória para construção do texto. Tais obras 
proporiam e pressuporiam um protocolo de leitura – um pacto 
autobiográfico (LEJEUNE, 1975) –, segundo o qual aceita-se que o 
autor está comprometido com a verdade.

Das três formas de escritas do eu aqui citadas, as memórias são 
as que, tradicionalmente, mais se ligam ao fazer historiográfico. Já 
no século XVI surgiam na França as mémoires d’épée, nas quais os 
cavaleiros, para além de registrarem suas façanhas a serviço do 
monarca e assegurarem a transmissão de suas glórias à própria 
linhagem, faziam reivindicações e acusações ao rei. Mais tarde, 
no século XVIII, vieram à tona as mémoires de cour, cujo principal 
objetivo era descrever o funcionamento (affaires e intrigas) e a 
grandiosidade da corte de Luís XIV, rei absolutista que não mais 
permitia requerimentos pessoais; vale dizer que, nessa época, a 
cavalaria tornara-se obsoleta, de maneira que os antigos cavaleiros 
formaram a nobreza aristocrática que vivia em torno do monarca 
– ou seja, a corte. A observação desse ambiente hermético teria 
fornecido matéria para a criação de tipos anedóticos e de máximas 
moralistas (ZANONE, 2006, p.63-66).

As memórias dos anos 1800 adaptaram muitas dessas 
características e seu principal diferencial é a consciência histórica 
de que são imbuídas, já que o memorialista se coloca como 
testemunha e personagem de sua época que, é evidente para 
ele, constitui um marco na história da nação e, até, do mundo. 
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Sobretudo, os memorialistas do século XIX entendem a escrita 
memorialística como um dever para com a nação e não para com 
o rei ou imperador; é também nesse período que os escritores por 
profissão se debruçam sobre essa empreitada, atribuindo-lhe o 
refinamento literário de que tinham conhecimento e habilidade.

A crítica literária costuma diferenciar memórias e autobiografias 
pela proeminência do sujeito na narrativa: geralmente, as 
autobiografias teriam como foco a subjetividade do autor e não 
os eventos coletivos; já as memórias se concentrariam no relato 
dos fatos históricos e políticos. Entretanto, de acordo com George 
Gusdorf, as escritas do eu podem alternar esse foco ao longo da 
narrativa, memórias e autobiografias sendo concêntricas e regidas 
por forças centrífugas e centrípetas, respectivamente (1991, 
p.274). Vale destacar, entretanto, que a escrita autobiográfica está, 
em suas origens, mais claramente atrelada à literatura religiosa 
de cunho confessional, cujo marco é Santo Agostinho, até sua 
profunda transformação com a nova concepção de individualidade 
e mundanidade elaborada nas Confissões, de Rousseau, em 1782.

Neste trabalho, foram selecionadas para análise duas obras 
bastante diferentes, conforme entendido comumente pelos 
estudiosos, mas que apresentam algumas convergências, como 
será ressaltado a seguir; além disso, ambas problematizam 
qualquer tentativa de separação estanque entre memórias 
e autobiografias. A primeira delas, Mémoires d’outre tombe 
(1836/1849), de François-René de Chateaubriand, é emblemática 
da indissociabilidade entre o eu e a história; a segunda é Souvenirs 
d’égotisme (1892), de Stendhal (pseudônimo de Henri-Marie 
Beyle), cujo título aponta para a centralidade do eu na narrativa - 
que este artigo visa discutir.
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DUAS FORMAS DE NARRAR O MUNDO E A SI MESMO: 
CONFLUÊNCIAS ENTRE O FAZER HISTÓRICO, LITERÁRIO E 
AUTOBIOGRÁFICO

Embora Chateaubriand seja pouco mais de uma década 
mais velho que Stendhal e, portanto, tenha visto o desenrolar 
da Revolução já como jovem adulto, os escritores possuem 
pontos em comum em suas vidas, para além da carreira literária: 
foram militares, trabalharam em consulados e embaixadas, 
tiveram paixão por viagens (tendo feito algumas delas, inclusive, 
forçadamente), frequentaram salões. Ambos defenderam sempre, 
porém, lados políticos opostos: o primeiro, era bourbonista e 
o segundo, bonapartista. Os escritos do monarquista sempre 
estiveram no radar de Beyle, principalmente como motivo de 
troça e crítica, ainda que não tenha lido na íntegra as Mémoires 
d’outre tombe; Chateaubriand, porém, não deixa claro se conhecia 
a obra do republicano.

Salta aos olhos o contraste no tempo de elaboração das 
obras de nosso corpus: enquanto Chateaubriand levou mais de 
três décadas para compor suas memórias (contando ainda com 
mais alguns anos de revisão do manuscrito até seu falecimento), 
Stendhal escreveu sua primeira obra autobiográfica em apenas 
doze dias. Ainda que se possa argumentar que essa agilidade se 
deva à não conclusão de seu plano inicial de retratar de 1821 
a 1830 – o autor interrompeu a escrita antes de terminar de 
rememorar 1822 –, Beyle se impusera a meta de escrever vinte 
páginas por dia, sem revisão, para que não houvesse qualquer 
“edição” do que era ali contado.

Tendo sido elaboradas com a intenção de publicação 
póstuma, ambas as obras estabelecem relação com a posteridade; 
Chateaubriand, entretanto, assolado por dificuldades financeiras, 
acabou por vender os direitos de seu manuscrito e ver partes 
dele publicadas ainda em vida, para seu profundo desgosto. A 
autobiografia stendhaliana veio a público cinquenta anos após a 
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morte do autor, que havia feito um apelo ao suposto editor, já na 
primeira página, para que a publicasse ao menos dez anos depois de 
sua partida, em atenção às pessoas mencionadas. Tal preocupação 
se justifica ao lermos as caracterizações quase caricaturais e bem 
pouco delicadas que Beyle faz de muitas das personagens que 
aparecem na narrativa, chamando algumas, sem rodeios, de feias e 
estúpidas. Para Chateaubriand, entretanto, o desejo de publicação 
após cinquenta anos de seu falecimento estaria atrelado ao projeto 
memorialístico empreendido, claramente marcado no título: suas 
memórias deveriam ressoar uma voz de além-túmulo, que fala do 
passado a uma geração desconhecida pelo escritor.

A publicação de memórias em vida é uma novidade 
oitocentista, incitada pelo interesse pela história (veja-se o 
florescimento da historiografia durante a Restauração), pela 
tentativa de se situar em uma nova concepção de nação e sujeito 
e pela busca por sentido da experiência pessoal em meio a um 
atribulado meio político e social. Tais obras não eram lidas pelo 
público com o objetivo de satisfação da curiosidade sobre uma 
corte deslumbrante e repleta de conspirações, mas como uma 
forma de compreensão de si e do mundo. De acordo com Damien 
Zanone, as memórias e autobiografias do século XIX constituem 
um diversificado gênero aristocrático em tempos democráticos, 
que se consolida por uma tentativa de abarcar o culto do eu e o 
culto da história (2006, p.107).

Souvenirs d’égotisme constitui uma busca por 
autoconhecimento, sendo repleta de reflexões e interrogações 
metalinguísticas (ou seja, sobre o próprio fazer autobiográfico) 
e acerca do caráter do autor. Diferentemente das confissões 
rousseaístas, a autobiografia de Stendhal não possui a intenção 
de justificação ou de pedido de desculpas. O autor frisa que parte 
de um total desconhecimento de si e dos efeitos de seu texto, 
embora faça algumas suposições. A citação a seguir, apesar de 
longa, vale a pena pela riqueza de pistas:
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Ai-je tiré tout le parti possible pour mon bonheur 
des positions où le hasard m’a placé pendant les 
neuf ans que je viens de passer à Paris? Quel 
homme suis-je? Ai-je du bon sens? [...]

Ai-je un esprit remarquable? En vérité, je n’en 
sais rien. Encore par ce qui m’arrive au jour 
le jour, je pense rarement à ces questions 
fondamentales, et alors mes jugements varient 
comme mon humeur. Mes jugements ne sont 
que des aperçus.

Voyons si, en faisant mon examen de conscience, 
la plume à la main, j’arriverai à quelque chose 
de positif et qui reste longtemps vrai pour moi 
(1927a, p.4)2

Beyle não se considera prepotente a ponto de filosofar sobre 
questões profundas e estabelecer seus pensamentos presentes como 
máximas e princípios imutáveis que teria levado a cabo ao longo de sua 
vida; aliás, reitera o central papel do acaso e da coincidência em sua 
trajetória. Assim, mostra-se consciente do desalinho existente entre 
o momento relatado e o momento do relato, o eu-personagem e o 
eu-narrador: “Que penserai-je de ce que je me sens disposé à écrire 
en le relisant vers 1835, si je vis?” (1927a, p.4)3. É o próprio exercício da 
escrita que permitirá ao autor a análise sobre sua personalidade; nisso, 
Stendhal difere bastante de Rousseau, cujas Confissões partiam do 
pressuposto da plena consciência de si mesmo, procurando o filósofo 
defender-se dos julgamentos do público.

Curiosamente, algumas páginas à frente, Stendhal parece 
se desagradar – e, talvez, questionar-se - quanto à proposta 
autobiográfica de “exame de consciência” feita no início: “Ce que 
j’écris me semble bien ennuyeux: si cela continue ceci ne sera pas un 
livre, mais un examen de conscience” (1927a, p.29). A passagem, além 
2  Grifos do autor. Béatrice Didier (1983) afirma que o registro interrogativo é 
característico das autobiografias de Stendhal.
3  Curiosamente, é no ano de 1835 que Beyle escreve a segunda autobiografia, Vie 
de Henri Brulard.
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de confirmar o caráter experimental do texto4, mencionado acima, 
faz referência ao constante desconforto do autor quanto ao excesso 
de egocentrismo nas narrativas memorialísticas e autobiográficas – 
incômodo que o assombra nesta primeira autobiografia e perdura até 
a segunda, Vie de Henri Brulard (1890), escrita três anos mais tarde. 
Beyle pondera que deve superar “cette pudeur d’honnête homme 
qui a horreur de parler de soi” (1927b, p.126). A solução encontrada 
por ele é, em suas palavras, uma sinceridade perfeita, de forma que 
espera ser capaz de contar as humilhações sem pudor e decide não 
revisar o manuscrito para não alterar ou esconder as associações de 
ideias promovidas pelo processo de rememoração5.

Paradoxalmente, seu ímpeto de ancoragem à verdade é 
malogrado pela falta de memória de que alega sofrer em diversos 
trechos da obra, reclamando que a ausência de datas torna narrar 
cronologicamente uma tarefa difícil6. Cumpre destacar que essa 
aceitação da inexatidão da memória o separa da tradição das 
escritas do eu, cujos autores geralmente exaltam sua capacidade 
de lembrar detalhes. Outro desafio à extrema sinceridade é sua 
resistência à descrição material e, principalmente, à descrição 
de momentos felizes, que encara como espécie de defloração do 
sublime7; ao afirmar que deixará a felicidade de lado, Stendhal 
se impõe uma barreira e parece sucumbir involuntariamente ao 
romanesco, valendo-se do (tão contemporâneo) problema da 
representação. Um empecilho menos filosófico, mas igualmente 
contestador de tal desejo de veracidade, é a deliberada alteração 
de nomes de pessoas citadas8.

4  Em uma nota na metade do livro (1927, p.111), Stendhal se contradiz ainda uma 
vez, afirmando que o único plano da empreitada é “me souvenir”, ou seja, lembrar-
se. Em outro ponto, refere-se à autobiografia como “mes bavardages” (p.114).
5  “L’égotisme sincère est une façon de peindre le Coeur humain dans la connaissance 
duquel nous avons fait des pas de géant depuis 1721, époque des Lettres Persanes, 
de Montesquieu” (STENDHAL, 1927, p.111).
6  Stendhal menciona também a preguiça e o calor como fatores que prejudicam o 
andamento da obra. Ao longo da narrativa, há frases e histórias inacabadas.
7  Questão desenvolvida abundantemente em Vie de Henri Brulard.
8  A título de exemplificação, o sempre citado Barão de Lussinge seria Mareste e a 
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Segundo Todorov (2007), embora Stendhal afirme falar em 
demasia de assuntos pessoais insignificantes para o leitor, ele não o 
faz, na prática. Apesar de fazer referências a fatos e acontecimentos 
cotidianos (jornais que lê, rotina, cafés que frequenta), grande parte 
de sua autobiografia é empregada para apresentar personagens de seu 
convívio e não para reflexões íntimas; por exemplo, quase não se veem 
cenas em que o protagonista está sozinho com seus pensamentos. 
Assim, o processo de autoconhecimento do autor passa pelos outros 
e, principalmente, pelos relacionamentos de toda ordem (romântica, 
familiar, fraternal, profissional)9, regidos pelo acaso e não por um 
esforço ou vontade por parte do escritor de travar essas relações, nas 
palavras de Beyle; nem, muito menos, por uma predestinação. 

Mesmo Chateaubriand, que é o rei dos égotistes10, de acordo 
com Stendhal, investe muitas páginas das Mémoires d’outre tombe 
para exercer o papel de biógrafo de importantes personalidades, 
tais como Napoleão e Madame de Récamier. O autor afirma 
categoricamente que “puisque c’est ma propre vie que j’écris en 
m’occupant de celle des autres, grandes ou petites, je suis forcé de 
mêler cette vie aux choses et aux hommes” (CHATEAUBRIAND, 1951, 
t.I, p.1026). Diferentemente do que ocorre na obra de Stendhal, nas 
memórias chateaubrianas, a relação do escritor com grandes figuras 
literárias e políticas tem a função de legitimá-lo como representante 
de seu tempo e de sua sociedade, bem como de possibilitar a 
interface entre o sujeito e a história. Percebe-se, assim, que há, no 
ato de escrita de Chateaubriand, um dever para com a nação, para 
com seus contemporâneos (eternizá-los e a seus feitos) e para com a 
posteridade; talvez, por isso mesmo, o escritor opte por só apresentar 
na narrativa o que é belo e digno, deixando as falhas de fora – não 
porque inexistentes, mas porque não teriam serventia aos leitores 
(1951, t.I, p.525-526). 

Madame la Comtesse d’Avelles seria, na verdade, D’Argout.
9  Nesse ponto, cabe ressaltar que o autor evidencia uma concepção bastante 
moderna do sujeito.
10  Beyle compõe essa imagem do autor do Gênio do Cristianismo na Vie de Henri Brulard.
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O sentimento de missão e sacerdócio não aparece em 
Souvenirs d’égotisme – o comprometimento ali é consigo mesmo 
e com a experiência literária/autobiográfica. Nesse sentido, a 
vocação literária é um tema em que os autores analisados neste 
trabalho divergem. Nas memórias chateaubrianas, toda a trajetória 
do protagonista-narrador possui aura de predestinação: desde 
seu nascimento durante uma tempestade – que anunciaria os 
grandes desafios que viria a enfrentar -, até seu despertar para a 
poesia, com o estímulo de Lucile, que via no irmão essa inclinação. 
Chateaubriand teria sido inspirado por um “souffle divin” (1951, 
t.I, p.88) logo na adolescência, porém, mais tarde, um “mauvais 
génie” (1951, t.I, p.269) teria lhe afastado da vida de soldado e 
viajante para encaminhá-lo à literatura. É sensível a oscilação 
apresentada pelo autor quanto à natureza de sua predestinação 
– divina ou demoníaca – que, desde sempre, tornara-o propenso 
às quimeras e à solidão; contudo, ele se sente eleito e tomado 
por essa força, que enxerga como consagração (BÉNICHOU, 
1973) e fardo inescapáveis: seu papel seria o de destrinchar as 
inquietações de seu tempo com seu olhar de poeta, orientando a 
nação, por menos que esta o compreendesse.

Stendhal, por outro lado, se despe do conceito romântico de 
gênio, sempre colocando em suspeita a ideia de inspiração11 e, 
em relevo, o trabalho requerido pela escrita. Além disso, afirma 
várias vezes que suas únicas paixões na adolescência eram a 
matemática e a música. Sua vontade de se tornar escritor não é 
mencionada em Souvenirs d’égotisme12, porém, na autobiografia 
de 1835, ela está muito mais atrelada a um desejo de partilhar do 
estilo de vida boêmio-literário de Paris do que a talento ou missão 
superior; ou seja, Stendhal parece assumir a literatura como 
uma profissão mundana, uma habilidade que lhe asseguraria a 
subsistência. Ao longo da primeira autobiografia, inclusive, que 
é posterior à publicação do grande romance O vermelho e o 

11  Beyle satiriza constantemente a espera pela inspiração em Vie de Henri Brulard.
12  Apenas no segundo Notice, texto agrupado por Henri Martineau na edição de 1927.
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negro (1830), há diversos trechos em que o autor critica o modo 
como encaminha a narrativa, afirmando que está mal escrita e 
entediante, e, em um deles, chega a asseverar que encara suas 
obras como “billets à la loterie” (1927b, p.88), assinalando mais 
uma vez o papel do acaso em sua vida – assim, como sugere 
Guggenheim (1962), Beyle simula certo amadorismo no campo 
literário, ao se criticar constantemente.

Durante a maior parte de Souvenirs, Stendhal abomina Paris 
e lamenta o fato de ter deixado Milão. Para ele, os parisienses 
eram afetados e falsos, e a capital, feia. Esse posicionamento nos 
aponta novamente o afastamento do autor em relação à tradição 
memorialística, cujas obras, geralmente, apresentam ao menos um 
resquício de patriotismo ou de elogio a características inigualáveis 
da terra natal. É só na segunda metade da autobiografia que esse 
horror à capital e aos franceses começa a arrefecer.

Já as Mémoires d’outre tombe são um monumento, como afirma 
o próprio Chateaubriand, à nação e ao porvir. Percebe-se, a cada 
linha, a exaltação do esprit e da grandiosidade da França, apesar 
do descontentamento do monarquista com os rumos políticos, 
principalmente durante o Terror e após a revolução de 1830.

O autor de Atala se descreve como uma testemunha de outros 
tempos e único sobrevivente (pois que teve uma longa vida) de 
um passado que parecia longínquo, dadas as inúmeras mudanças 
enfrentadas pela França desde 1789. Daí o título e as diversas 
referências fúnebres em suas memórias, que são chamadas por 
ele, inclusive, de registro obituário e “livre des absents” (1951, t.I, 
p.396). Toda a obra parece ser ritmada pela melancolia de uma 
existência que não mais pertence ao novo mecanismo do mundo 
e pela necessidade da memória como recurso de legitimação da 
importância do eu (que, no caso, é de origens aristocráticas, diga-se 
de passagem) para um mundo desvanecido há pouco, o que leva à 
fixação por ruínas, morte e ausência, em simultaneidade com um 
sentimento de impossibilidade de futuro.
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Apesar do – ou talvez, por conta do - tom satírico e cômico que 
cadencia a autobiografia, Stendhal também traz à tona o tema da 
morte, afirmando, por exemplo, que pensava muito em seu túmulo, 
único local onde teria paz. O romancista chega a desenhar sua 
lápide e refletir sobre a inscrição – em italiano - que nela deveria 
constar13. Na edição de 1927, utilizada para este trabalho, o editor 
acrescentou ainda dois Notices escritos por Stendhal; espécie 
de obituário, fornecem de forma resumida e objetiva os dados 
biográficos do escritor, que deixa espaço para que completem a 
data de seu falecimento. Curiosamente, essas notas trazem uma 
visão abrangente, já que tratam também dos gostos de Beyle, 
sua repugnância a grandes autores, reflexões literárias acerca de 
suas obras e demais leituras e instruções de encaminhamento do 
manuscrito autobiográfico. O fato de ter escrito duas versões com 
tons diferentes aponta para a importância atribuída à empreitada, 
o que contesta o suposto desejo de anonimato nos grandes círculos 
(e a deliberada negligência que dizia sofrer por parte dos grandes 
homens), algumas vezes mencionado ao longo da autobiografia14.

Nos Notices, existem também referências a eventos históricos 
que presenciou. Vale dizer que o primeiro deles dedica quase três 
páginas aos feitos do imperador, destacando “l’entrée triomphante” 
(1927b, p.177) de Napoleão em Berlim e suas campanhas. Beyle 
menciona também a situação do Império em seus últimos momentos 
e o retorno da monarquia, e, a seguir, recentraliza a narrativa nos 
acontecimentos pessoais e na sua primeira publicação.

O segundo Notice se inicia com o artifício literário de 
interferência do momento da escrita (“Il pleut à verse” [1927b, 
p.185]) e com a lembrança de uma declaração do crítico Jules 
Janin: “Ah, quel bel article nous ferions sur vous si vous étiez 
13  Como Chateaubriand, Stendhal se diz atraído pela ideia de suicídio (p.83) e 
viaja para Londres a fim de achar um remédio contra o spleen (p.88). Entretanto, a 
abordagem do primeiro tema nesta obra é em um tom leve, que beira a ironia.
14  Tal desejo de anonimato é bastante contraditório com o desejo de compor 
uma obra autobiográfica, que supõe a relevância da fala do autor (em, pelo menos, 
alguma esfera social) para que haja sucesso de vendas.
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mort!”. Beyle, no entanto, afirma preferir escrevê-lo ele mesmo, 
iniciando o obituário em seguida. A história, nesse texto, parece 
ser muito mais entrelaçada à sua vida pessoal, na medida em que 
narra importantes fatos coletivos presenciados já na infância, como 
a Journée des Tuiles, estopim da Revolução; o autor se apresenta 
como testemunha do primeiro derramamento de sangue de 1789. 
Beyle discorre também sobre sua relação com personalidades, 
seu descontentamento com a tirania de Bonaparte (apesar de 
ser um bonapartista declarado), os feitos militares do imperador 
e sua queda, mesclando esses grandes eventos aos seus amores, 
dificuldades financeiras e estudos. Ressaltando seu desgosto com 
a Restauração e marcando seu sentimento como comum entre 
todos os apoiadores de Napoleão, afirma: “Le jour où les Bourbons 
rentrèrent à Paris, B... [Beyle] eut l’esprit à comprendre qu’il n’y 
avait plus en France que de l’humiliation pour qui avait été à 
Moscou” (1927b, p.191). Além disso, Stendhal pinta o plano de 
fundo do campo literário, referindo-se ao fato de ter mergulhado 
na querela dos românticos, tendo publicado Racine et Shakespeare 
(1823-1825). Termina seu obituário enfatizando que não o relera 
para não mentir.

Embora os Notices não sejam propriamente parte de Souvenirs 
d’égotisme, sua análise é importante por se tratar também de uma 
forma de escrita autobiográfica empreendida pelo autor, ainda 
que provida de um maior distanciamento advindo do emprego da 
terceira pessoa, e, assim, oferecem-nos pistas de como Stendhal 
se contextualizava em meio aos eventos históricos de seu tempo, 
para além do tema da morte partilhado com Chateaubriand. Essa 
breve investigação nos permite afirmar que a vida privada de 
Beyle parece profundamente ancorada na vida coletiva, já que 
muitas de suas viagens foram incitadas (e, às vezes, forçadas) por 
grandes mudanças no plano político, assim como sua carreira e, 
consequentemente, seus relacionamentos. Talvez, o que Beyle 
chame de hasard, que teria lhe guiado por toda a vida, seja um 
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modo incipiente (e até literário) de dar conta da sua consciência 
histórica; em outras palavras, a percepção de que os eventos de 
grande escala afetavam sua vida cotidiana15, suas escolhas pessoais 
e sua subjetividade, apesar do aparente descaso com a história que 
o uso do termo acima citado sugere e pode fazer parte de uma 
ironia aos autores coetâneos. 

Ao longo do texto de Souvenirs d’égotisme, a consciência da 
mútua construção entre o eu a e história é despretensiosa, no 
sentido de que Stendhal não parece se considerar indispensável 
para o desenrolar histórico, ainda que, assim como nos Notices, 
vislumbre a impossibilidade de se dissociar de seu tempo e 
sociedade. Alguns pontos de ancoragem cronológica da narrativa 
chamam a atenção, tais como a tomada de poder por Luís XVIII, 
a dissolução da Guarda Nacional em 1832, a citação de peças 
teatrais a que assiste e de um artigo de M. Villemain do “dia 
anterior” sobre a prisão de Chateaubriand, a leitura de folhetins 
de Geoffroy durante o almoço e intrigas de librairie de Victor 
Hugo, Chateaubriand e Béranger. Além disso, o autor esboça 
comentários sobre o charlatanismo e o impudor do século da 
Revolução (p.72-73) e acerca da malícia dos redatores do Journal 
des Débats, que entravam em disputas fervorosas (p.140-142).

Outro indicativo de preocupação histórica por parte de 
Stendhal é sinalizado ao refletir sobre a data de publicação da 
obra. Como vimos, seu desejo era de que a autobiografia viesse 
a público ao menos dez anos após sua morte; em determinada 
passagem, pondera que, se aumentasse esse termo para vinte 
anos, “toutes les nuances de la vie seront changées, le lecteur 
ne verra plus que les masses. Et où diable sont les masses dans 
ces jeux de ma plume? C’est une chose à examiner” (p.152). Em 
primeiro lugar, observa-se a atenção do autor quanto à futura 
relevância do que é retratado em sua narrativa e à datação/

15  Entretanto, vale frisar, não se trata de determinação histórica e fatalista, pois o 
autor também se coloca como protagonista ao, por exemplo, definir sua influência 
na literatura do século XIX.
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historicidade da obra – até que ponto suas palavras terão sentido 
em um contexto completamente diferente do seu? E até quando 
sua fama perdurará, assegurando ao possível leitor16 que o 
narrador não é um qualquer, sem importância no meio político 
ou literário? Em segundo lugar, o próprio fato de abordar o tema 
das massas é extremamente representativo de seu tempo, marca 
indelével de 1789 e de 1830. E, por último, pensar nesse tema 
pode ser um flerte paródico com a concepção memorialística.

A dúvida quanto à pertinência, para a posteridade, das 
Mémoires d’outre tombe não assombra Chateaubriand; aliás, para 
ele, a morte é um critério de legitimação da narrativa como retrato 
da história contemporânea e é o ponto de onde todo o sentido de 
suas memórias é construído, de acordo com Zanone (2006). A título 
de exemplificação, François-René destaca que os mortos instruem 
os vivos (1951, t.II, p.94) e parece estar convicto do valor de seu 
discurso para os futuros leitores, se não como fonte de verdade, pelo 
menos como fonte de elementos fundamentais para a composição 
de um quadro geral da história de seu tempo, posto que escrito 
por um “témoin oculaire” (1951, t.I, p.1033)17. Sua certeza talvez 
se explique justamente por essa perspectiva que se expande do eu 
para o mundo, característica da escrita memorialística, em oposição 
ao olhar mais introspectivo da autobiografia. Contudo, partilhando 
da teoria de Gusdorf (1991), reiteramos que os dois pontos de vista 
se alternam nas obras aqui analisadas.

Ao contrário de Chateaubriand, Stendhal não traz o sentimento 
de tragicidade ou decadência do passar do tempo, afirmando ainda 
ter vários planos para o futuro, mas a história é uma constante da 

16  Stendhal explicita que sua leitora ideal seria Madame Roland. O autor joga com 
a ideia de publicação póstuma, tentando imaginar que seus futuros leitores ainda 
estão, no momento da escrita, na puberdade (1927, p.4).
17  Ainda assim, o autor afirma no fim do primeiro volume - com falsa modéstia, 
a nosso ver -, que a posteridade avaliará a relevância da obra (1951, t.I, p.1033). 
Paradoxalmente à essa ideia, o autor afirma no segundo volume: “tel est 
l’inconvénient des Mémoires: lorsqu’il n’ont point de faits historiques à raconter, il 
ne vous entretiennent que de la personne de l’auteur” (1951, t.II, p.58).
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trajetória descrita em sua autobiografia (ANSEL, 2010). A narrativa 
stendhaliana possui tom informal e o autor se retrata de maneira 
leve, como um bon vivant, cujos principais prazeres são conversar 
e cortejar. Ou seja, sua figura é completamente oposta ao 
autorretrato grave, melancólico, sábio e heroico de Chateaubriand, 
destinado à grandeza e, principalmente, ao sofrimento; o texto 
do autor de Atala é construído poeticamente, em diálogo com o 
estilo clássico, repleto de duplos sentidos, referências literárias e 
mitológicas, de maneira que sua leitura é muito mais trabalhosa. 
Família e linhagem também são representadas diferentemente 
pelos autores: enquanto Stendhal é claro quanto a não se importar 
muito com os seus – exceto com a mãe, que falecera quando ele era 
criança – (1927b, p.27), Chateaubriand discorre longamente sobre 
suas origens, reiterando constantemente o respeito pelos parentes 
e o desgosto de ter visto alguns deles assassinados durante o Terror. 
Este episódio, aliás, tem uma influência fulcral na concepção de 
mundo do autor e, portanto, na sua construção memorialística.

PARA (TENTAR) ARREMATAR A DISCUSSÃO: STENDHAL 
E CHATEAUBRIAND COMO PONTOS DE INFLEXÃO NAS 
ESCRITAS DO EU

Embora intitulada mémoires, a obra de Chateaubriand não é 
tão tradicional quanto o emprego desse termo sugere. De acordo 
com Zanone (2006), as memórias geralmente não eram elaboradas 
por escritores profissionais, mas por filósofos, figuras políticas ou 
pessoas que tiveram contato com membros de alto escalão18, e 
tinham um programa político como mote da obra; aos literatos, 
caberia a escrita autobiográfica, cuja concepção de sujeito era 
metafísica. Daí o primeiro desafio imposto às classificações por 
Chateaubriand. Tornando a obra ainda mais complexa, cabe lembrar, 
as Mémoires d’outre tombe começaram como uma narrativa 

18  O autor dá a entender que Chateaubriand era a única exceção à regra, porém, 
vale lembrar que Madame Junot (Duquesa de Abrantès) era escritora publicada e 
suas memórias apareceram já na década de 1830.
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autobiográfica, intitulada Mémoires de ma vie. Essas, que ocupam 
os livros iniciais, foram revisadas para compor coerentemente o 
projeto posterior mais abrangente de François-René.

Assim como a maioria dos memorialistas, o autor de Atala não se 
entende como historiador19, mas deles se diferencia por seu projeto 
memorialístico ser fundamentalmente literário e colocar em relevo 
a tensão entre a sua singularidade (enquanto indivíduo de destaque 
em diversas áreas – política, literatura, exército -, que também faz 
um exame de sua subjetividade) e a exemplaridade de sua vida para 
a posteridade (possibilidade de universalização da sua trajetória).

Como afirmado anteriormente, Chateaubriand não desejava 
tratar de suas falhas pessoais, nem divulgar segredos inúteis em 
suas memórias, justamente por ter como objetivo principal o 
delineamento dos fatos que podem ser vistos como representativos 
da sociedade francesa em determinada época; no entanto, às vezes, 
atribui uma escala coletiva a pequenos acontecimentos privados, e 
assinala que, ocasionalmente, deu mais valor aos eventos pessoais 
do que aos públicos (por exemplo, quando da morte de sua irmã 
Lucile). O autor reflete:

Chaque homme renferme en soi un monde à 
part, étranger aux lois et aux destinées générales 
des siècles. C’est, d’ailleurs, une erreur de croire 
que les révolutions, les accidents renommés, les 
catastrophes retentissantes, soient les fastes 
uniques de notre nature: nous travaillons tous 
un à un à la chaîne de l’histoire commune, et 
c’est de toutes ces existences individuelles que 
se compose l’univers humain aux yeux de Dieu 
(1951, t.I, p.519)

A passagem aponta para a consciência da mútua construção 
entre o eu e a história, em um raro momento em que Chateaubriand 
19  Entretanto, assume essa posição ocasionalmente, como quando escreve a 
biografia de Napoleão: “Je deviens maintenant historien sans cesser d’être écrivain 
de mémoires; un intérêt public va soutenir mes confidences privées; mes petits récits 
se grouperont autour de ma narration” (1951, p.668).
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se coloca no mesmo nível dos leitores e, no limite, de todo o resto 
da sociedade, para além dos gênios da política e da literatura.

Ao se utilizar do termo souvenirs para intitular sua autobiografia, 
Stendhal almeja se distinguir da tradição memorialística, objetivo 
que mantém por toda a obra, ao empreender uma paródia às escritas 
do eu românticas (DUFIEF, 2001): a narrativa seria fruto do tédio de 
um trabalho administrativo, a linguagem não é rebuscada, abarca 
apenas um curto período de sua vida, não transmite a imagem de 
um protagonista/narrador heroico ou genial. Por outro lado, por 
menos que vise à representação histórica ou se descreva como 
um protagonista do pano de fundo histórico, sua autobiografia 
demonstra o quão atrelada sua vida fora aos grandes eventos 
coletivos do início do século XIX (historicidade do indivíduo); além 
disso, como vimos, o ímpeto de escrita autobiográfica pressupõe o 
sentimento de proeminência social, da qual o autor parece querer, 
parodicamente, se desassociar.

Nesse sentido, Stendhal e Chateaubriand trabalham em sentidos 
aparentemente opostos, mas que partem de um mesmo ponto: 
o último visa à consolidação do mito em torno do gênio inspirado 
e, principalmente, à valorização do poeta que se interessa pelos 
assuntos da nação; o primeiro, embora consciente da importância 
da figura do escritor e do interesse que o estilo de vida artístico-
literário suscita no público (lembremos da citação que iniciou este 
artigo), busca desconstruir essa imagem, através de um suporte e de 
um mecanismo pensado para suprir essa demanda.

As escritas do eu implicam, necessariamente, o esforço de 
rememoração, que é permeado de lacunas, esquecimentos e 
adaptações, intencionais ou não. Enquanto Chateaubriand se vale 
de documentos cartoriais e cartas com o objetivo de se ater o 
máximo possível à verdade – mas trabalhando-a poeticamente –, 
Stendhal se restringe à própria memória, que sabe extremamente 
falha, e não aborda os acontecimentos felizes de sua vida; ambos, 
porém, reconhecem os limites de sua imparcialidade e exatidão. 
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Suas narrativas são repletas de digressões, diálogos, interferências 
do presente na narração do passado (mudanças de perspectiva), 
interlocuções com o leitor e exercícios metalinguísticos, em que 
refletem sobre o processo de escrita e sua inserção dentre outros 
estilos de textos íntimos. As opções estilísticas e a seleção dos fatos 
narrados, juntamente ao processo de reconstrução de recordações, 
mostram como a literatura se infiltra nas narrativas.

As obras aqui perscrutadas trazem à tona a fluidez entre os 
campos historiográfico e literário, permitindo inferir como as 
escritas do eu – em suas variadas formas – se encontram nessa 
interseção, ora tendendo para um ponto de vista panorâmico, ora 
para um rasteiro, de acordo com o distanciamento tomado pelo 
autor para tratar de si e do contexto histórico, em suas confluências. 
Chateaubriand e Stendhal desafiam essas fronteiras e as tentativas 
de diferenciação formalista entre memórias e autobiografias, 
justamente por adotarem posturas inovadoras em relação, 
respectivamente, ao classicismo aristocrático e ao romantismo. Os 
novos modos de se inserir no mundo, promovidos pela concepção 
revolucionária de sujeito e individualidade, permitiram diferentes 
formas de escrita do eu, mas que se valem grandemente da 
intertextualidade com textos contemporâneos e predecessores e 
da possibilidade de interlocução com as gerações futuras.
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PrOUst e sArtre: dUAs PersPectIVAs sOBre 
LIterAtUrA e VIdA1

Miguel Angel de Barrenechea (UNIrIO)

INTRODUÇÃO: DUAS VISÕES DA LITERATURA

Construiria o meu livro, não me atrevo a dizer, 
ambiciosamente como uma catedral, mas 

simplesmente como um vestido [...]. Francisca, 
ao contrário, adivinhava minha felicidade e 

respeitava o meu trabalho.

(PROUST, “A la recherche”)

Durante trinta anos estive preso a uma neurose 
que me levou a considerar a literatura algo 

absoluto e desconhecer a realidade. O absoluto 
partiu. Ficam as tarefas, inumeráveis, onde a 

literatura não tem nenhum lugar de privilégio. 

(SARTRE, “Sartre por Sartre”)

As duas epígrafes deste texto trazem perspectivas totalmente 
diferentes com relação à arte, em geral, e à literatura, em particular. 
Trata-se de dois textos relevantes de grandes escritores, para os 
quais a literatura teve uma importância marcante ao longo de suas 
vidas. Para Proust e Sartre, em algum momento de sua existência, a 

1  Neste trabalho apresento uma abordagem sobre questões que tematizei há algum 
tempo, mas agora desde uma ótica um pouco diferente, tal como desenvolvi no IV 
SELIFRAN, realizado na UERJ. Há alguns anos, dediquei especial atenção à concepção 
sobre a memória, sobre a arte e sobre a vida em geral, em Proust e comparei seu 
enfoque com a postura sartriana.  Contudo, o passar do tempo – como denuncia o 
próprio Proust – mudou praticamente tudo: ideias, cenários, vivências. Por isso, este 
texto não só é “outro”, mas testemunha, de alguma forma, o meu próprio processo 
de “outramento”, meu próprio devir-outro, ao longo do tempo. 
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literatura ocupou um lugar de privilégio, até chegar a ser considerada 
uma atividade “salvadora”, uma função quase “religiosa”.

Porém, é possível perceber que o vínculo desses autores com 
as letras foi totalmente diferente: parece até que, no seu percurso, 
eles seguiram um caminho inverso. Esse paralelismo pode ser 
observado ao compararmos ‘‘Les mots” e a “A la recherche”, obras 
diferentes em extensão e intenção, mas que têm como característica 
comum serem autobiográficas e ilustrarem a diferente relação que 
cada autor teve com a literatura.

Sartre, conforme relata em sua autobiografia – “Les mots” –, 
adotou uma atitude inicial que o levou a considerar a literatura 
como algo quase religioso. Desde seus primeiros anos de vida, as 
letras eram para ele um âmbito puro, perfeito, quase como uma 
forma de fugir de uma vida desinteressante, uma existência que ele 
julgava absurda e sem sentido. A literatura, assim, tornou-se uma 
saída mística, uma forma de escapar da realidade cotidiana. Muito 
tempo depois, ele mudou profundamente e outorgou à literatura 
um lugar sem privilégio entre as outras tarefas. 

Proust, por sua vez, depois de uma existência que ele julgaria 
como “mundana” (dedicada a distrações: amores, relações 
sociais, etc.), no final de sua vida chega à convicção da suprema 
importância da escrita: “a verdade do mundo”. Ele considera que o 
seu empenho juvenil em frequentar os salões da alta sociedade, em 
entregar-se aos amores, à vida social, foi, de fato, uma perda de 
tempo, uma distração daquilo que deveria ter sido sua ocupação 
essencial: a realização na literatura, na qual se encontram as 
genuínas essências do mundo.

SARTRE: A LITERATURA COMO MISSÃO E SALVAÇÃO
Desde criança, Sartre recebeu uma formação na qual a 

literatura tinha um significado primordial, em que a ficção possuía 
mais importância que a realidade. Ele considera que antes que 
lidar com o mundo, com as coisas, entregou-se às palavras, à fala 



421

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

sobre o mundo. Ele salienta que os relatos sobre a vida eram mais 
importantes, mais valiosos que a própria vida. Numerosos motivos, 
desde pequeno, o levaram a considerar a literatura como sua 
utópica salvação, como sua causa, seu projeto, sua missão: “Era 
militante e quis salvar-me com as obras.” (SARTRE, 1968a, p.161).

Sartre descreve, de forma minuciosa, a inconsistência da vida 
familiar, a vacuidade das suas relações, em que nada aparecia 
como verdadeiro, só a literatura era um refúgio onde encontrava 
algum sentido. Ele teve a percepção da inconsistência da realidade, 
a vacuidade do mundo. A matriz de suas decepções está em uma 
família na qual ele não tinha lugar, não tinha nenhum sentido ou 
função: “Idolatrado por todos, rejeitado por todos também, era 
um deixado-de-lado” (SARTRE, 1968a, p.73). Assim, perante esse 
vácuo, essa ausência de significados, dedicou-se a refletir, com fúria 
iconoclasta e niilista, sobre o absurdo da existência, sobre a total 
falta de sentido da vida. Como um contragolpe, com uma forma de 
revidar contra essa falta de valor no viver, pretendeu justamente 
revelar e denunciar o absurdo, através de um livro. 

Paradoxalmente, esse livro que iria denunciar o sem sentido 
da existência humana tornar-se-ia sua missão, sua justificativa, sua 
forma de encontrar um significado oblíquo para a sua própria vida. 
Isso fica claro nas palavras de Roquentin, personagem do romance 
“A náusea”, que tornariam o escritor praticamente uma celebridade, 
uma estrela na constelação literária da época: 

Um livro. Naturalmente no início seria só um 
trabalho tedioso e cansativo; não me impediria 
existir nem sentir que existo. Mas chegaria o 
momento em que o livro estaria escrito, estaria 
atrás de mim e penso que um pouco de clareza 
iluminaria o meu passado. Então, talvez eu 
pudesse, através dele, relembrar a minha vida 
sem repugnância. (SARTRE, 2000, p.258)

Esse era o projeto de Roquentin-Sartre: a literatura poderia lhe 
oferecer o prestígio, a salvação, a justificativa para a sua existência 
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tediosa e medíocre. Não obstante, aos 50 anos, o autor realiza, na 
sua autobiografia, uma profunda autocrítica daquele projeto inicial. 
Em “Les mots”, o escritor assume outro papel, totalmente diferente, 
deixando aquele lugar de iconoclasta que, paradoxalmente, fez de 
si mesmo o próprio ídolo. Ele percebeu o engodo em que viveu – 
ao denunciar o absurdo para justificar-se –, e, assim, renunciou, 
de forma resoluta, ao “absoluto” ilusório que a literatura lhe 
proporcionou. Admite, singelamente, que a salvação pela literatura 
é uma ilusão, um autoengano, e assinala a importância de retornar 
às singelas tarefas cotidianas, ao prosaico mundo do dia a dia, no 
qual não há atividades privilegiadas nem “salvadoras”: “Ficam as 
tarefas, inumeráveis, onde a literatura não tem nenhum lugar de 
privilégio” (SARTRE, 1968b, p.30).

A ideia de absoluto – o absoluto de uma literatura que 
o consagrasse, que o mostrasse como um iluminado, como 
testemunha privilegiada da absurdidade do mundo – era uma 
mistificação, um autoengano, que perdeu o sentido. O autor 
reconhece, realizando uma profunda autocrítica, que outrora 
a literatura assumiu, para ele, um papel religioso: “[...] místico, 
tentei desvendar o silêncio do ser através de um ruído presente 
nas palavras e, principalmente, confundi as coisas com seus 
nomes: isso era crer.” (SARTRE, 1968a, p.161).

PROUST: A LITERATURA E O “TEMPO RECUPERADO” 
Se tentássemos estabelecer um paralelo entre o percurso e a 

relação com a literatura de Sartre e Proust, seria possível sustentar 
que o último seguiu um caminho inverso ao primeiro. Lembremos, 
sinteticamente, as peripécias vitais do narrador de “A la recherche”. 
Ele esteve entregue, durante muitos anos, à vida mundana, 
perdendo seu tempo com a vacuidade da vida social, com os 
amores, com tarefas supérfluas e, ao mesmo tempo, dolorosas2. 
2  O problema do tempo é uma questão central na literatura de Proust. A 
passagem temporal, na qual somos vítimas de uma permanente degradação em 
que instante após instante tudo desmorona. As nossas vivências se perdem, tudo 
se dissolve: os amores, o status social, as relações, etc. Somos devorados por um 
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No final de sua vida, constata que a arte é sua missão, e a literatura é 
o único sentido da existência. Ele lembra amargamente de todas as 
decepções do mundo: amores, amigos, vida social. Durante muitos 
anos, viveu extraviado, desviado do seu rumo, ao ocupar-se da 
vida mundana. Por isso, não aproveitou para realizar o que deveria 
ter sido seu cometido essencial: plasmar mediante a literatura a 
essência das coisas; por isso, ele perdeu o tempo. Proust arrepende-
se dessa atitude: 

Quando jovem eu tinha facilidade, e a Bergotte 
lhe pareceram “perfeitas” minhas páginas de 
estudante. Mas, em vez de trabalhar, vivi na 
preguiça, na dissipação dos prazeres, na doença, 
nos cuidados, nas manias, e agora começava a 
minha obra nas vésperas da morte, sem saber 
nada do meu ofício. (1980, p.413)

Marcel – narrador e protagonista de “A la recherche” – não quer 
continuar perdendo o tempo; sua vida, até esse instante, foi uma 
distração, um divertimento, no sentido pascaliano. Então, tornou-
se um imperativo irrevogável retomar a preterida “obrigação com 
as letras”. Assim, adota a firme decisão de não frequentar mais os 
salões, não permitindo que seus amigos o visitem, pois não quer 
perder tempo com as conversas. Para ele, amores, amizades, vida 
social são apenas tempo jogado fora: tempo perdido. Após a sua 
decisão de dedicar-se plenamente à literatura, seu objetivo está 
traçado de forma irreversível: ele irá esclarecer, através da escrita, 
a verdade das coisas: a “verdade que todos suspeitam”3.
contínuo passar, após o qual nada permanece. Beckett (2003, p.9-11), na obra que 
dedica a Proust, afirma: “As criaturas de Proust são [...] vítimas desta circunstância 
e condição predominante: o Tempo. [...] Não há como fugir das horas e dos dias. 
Nem de amanhã nem de ontem. Não há como fugir de ontem porque ontem nos 
deformou, ou foi por nós deformado. [...] Sobreveio uma deformação [...] Não 
estamos somente cansados por causa de ontem, somos outros, não mais o que 
éramos, antes da calamidade de ontem.”
3  Deleuze (1972), outro intérprete da obra de Proust, considera que o essencial 
de “A la recherche” não consiste no esforço da memória por recuperar um passado 
definitivamente perdido, nem uma aguda reflexão sobre o passar do tempo, mas 
numa genuína procura da verdade: “O essencial na Recherche não está na madalena  
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Após tantas decepções, após ter adiado durante anos a sua 
missão, uma nova porta se abre, um novo caminho outorgará 
sentido a sua vida. Assim, só na arte ele encontrará, finalmente, a 
salvação; só os signos artísticos4 têm valor: 

Mas às vezes, no momento em que tudo parece 
perdido, chega o sinal que pode nos salvar, temos 
procurado em todas as portas que não levam 
a lugar nenhum, e a única na qual poderíamos 
entrar e que teríamos procurado em vão durante 
cem anos, tropeçamos com ela sem sabê-lo e se 
abre para nós. (PROUST, 1980, p.212)

A parte final de “A la recherche” mostra o corolário de um 
longo aprendizado. Todo o percurso do narrador, Marcel, pode 
ser entendido como o demorado aprendizado de um artista que 
só no final da vida percebe a relevância de sua missão literária. 
Aqui coincidem a criatura e o próprio criador: para Marcel, e para 
Proust (autor da obra) fica clara uma convicção, uma firme certeza 
no final da vida: a literatura é salvadora, todas as outras tarefas da 
existência são banais e desprezíveis.

Nessa concepção final sobre as possibilidades da literatura e 
sobre o sentido da existência em geral, fica clara a divergência 
entre Sartre e Proust. O primeiro partiu de uma desconfiança 
total sobre a realidade, acreditando que o mundo não tem sentido 
nem finalidade, porém mistificando o valor da literatura, que se 
apresenta como uma “impossível salvação”. Posteriormente, 
nem nas lousas [aqui Deleuze alude à experiência da memória involuntária, que 
levaria a um tempo puro, situado para além do tempo linear: um tempo essencial]. 
Por um lado, a Recherche não é simplesmente um esforço da lembrança, uma 
exploração da memória: procura deve ser entendido no seu sentido preciso, como 
na expressão ‘procura da verdade’.” (p.11).  
4  Deleuze (1972) assinala que “A la recherche” é um verdadeiro mapa de signos, 
um hieróglifo de signos que devem ser desvendados paulatinamente, numa espécie 
de dialética ascendente de conotações platônicas, num contínuo aprendizado, como 
o empreendido pelo narrador Marcel, que leva dos signos mais obscuros, mais 
materiais – os signos mundanos e os signos amorosos –, passando pelos signos mais 
verazes da memória involuntária até chegar aos signos verdadeiros e puros da arte: 
a verdade do mundo. (p.185).
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Sartre abandona essa mistificação para valorizar as diversas 
tarefas da vida. 

Com Proust ocorre o contrário: inicialmente ele tinha se 
dedicado a uma vida mundana e, no final de sua existência, 
outorga um lugar excepcional à literatura. Tudo no mundo é 
decepcionante, tudo é destruído pelo tempo; só resta a literatura 
– a arte em geral –, como lugar onde se preservam as essências – 
como um universo mais real que o próprio universo sensível –, como 
forma de recuperar o tempo perdido. Para ilustrar essa valorização 
excessiva da literatura, vejamos as sugestivas e enfáticas palavras 
com as quais descreve a tarefa de elaboração do seu livro. Esse 
livro deve ser realizado: “como uma ofensiva, suportá-lo como 
uma fadiga, aceitá-lo como uma regra, construí-lo como uma 
igreja” (PROUST, 1980, p.404). Nessa frase, fica claro o sentido 
quase religioso que é atribuído à gestação do livro: “construí-lo 
como uma igreja”.

Proust, na sua interpretação final do mundo e da literatura, 
acaba por contrapor a literatura à vida. A vida não vale nada, não 
tem nenhum significado, só a arte tem sentido, só através dos signos 
artísticos podemos desvendar as genuínas essências, a verdade do 
mundo. Assim, Proust não deixa alternativas para aqueles que não 
são artistas, esses vivem nas trevas de um mundo inconsistente e 
sem valor. Na sua perspectiva, ele os condena a permanecer nas 
sombras, numa existência banal e absurda, isto é, tudo aquilo que 
foge à criação literária é apenas tempo perdido. Ele faz questão de 
denunciar que todas as experiências da vida nos levam à decepção, 
mas estabelece um credo estético: a arte é a única finalidade do 
mundo. Só o relato, só a literatura, só os signos artísticos salvam 
do tempo perdido. Tudo na vida, amores, amizades, objetivos 
mundanos, todas as restantes tarefas nos levam a uma vida 
inconsistente, banal, sem sentido.

Por isso, Marcel se recolhe na arte, na sua pretensa pureza, no 
consolo ascético que lhe brinda o contato com as puras essências 
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descobertas através da literatura. É importante destacar também 
que Proust considera o corpo como o depositário da corrupção; 
nele se manifesta o passar do tempo e o deterioro temporal que 
acaba degradando e destruindo tudo. E a velhice é corolário da 
decadência, que se concretiza com a irremediável morte5. Dessa 
forma, Proust questiona a vida, e também desvaloriza o corpo. Para 
ele, a alegria extraordinária da literatura permanece em um âmbito 
restrito, não se expande, não contagia, não desce ao terreno do não 
essencial, do mundo, do instante. Assim, a arte fica presa no seu 
casulo, num universo puro, porém profilático e espectral; restrita 
a um pretenso mundo essencial, não consegue iluminar o dia a dia, 
não fomenta a nossa vida efetiva.

Em resumo, Proust empreendeu em “A la recherche”, conforme 
a interpretação deleuziana, uma genuína indagação da verdade. 
Para isso, dirigiu o seu olhar para o homem da sua época – que 
ainda é a nossa. Esse homem teve que assumir a imanência, após 
a “morte de Deus”, uma vez que as ilusões do mundo inteligível 
já não têm mais sustentação, em que os valores transcendentes, 
cultuados milenarmente no Ocidente, já aparecem como algo 
ilusório, inconsistente, mostra que a nossa existência não tem 
nenhuma justificativa no “além-mundo”6. Por isso, Proust não 

5  No final de “A la recherche”, no último livro (O tempo recuperado), o narrador 
Marcel, no mesmo momento em que sente uma profunda alegria ao reconhecer 
finalmente sua vocação literária, também fica chocado ao entrar no Salão dos 
Guermantes, outrora rutilante e alegre, com todos os seus personagens envelhecidos, 
muito próximos da decadência física e da morte iminente. Esse salão é descrito como 
uma espécie de cemitério: “o salão da princesa de Guermantes estava iluminado, 
esquecido e florido como um tranquilo cemitério” (PROUST, 1980, p.308).
6  Ao longo de sua obra, Nietzsche apresenta a fórmula da “morte de Deus”, aludindo ao 
progressivo esvaziamento da concepção transcendente que, desde a metafísica socrático-
platônica e das concepções religiosas judaico-cristãs, justificou durante milênios as 
crenças e valores do ocidente. Já em “A gaia ciência”, 125, “O homem louco”, o filósofo 
alemão denuncia um mundo em que há um paulatino esvaziamento de sentido; a crença 
no fundamento, baseado no pretenso mundo inteligível – um além-mundo perfeito, 
eterno, salvador –, está periclitando. Ao entrar em crise essa fé no além-mundo, todos os 
valores ocidentais entraram em crise; assim, o homem moderno – e também o homem 
dos nossos dias – vive na atmosfera niilista, já nada se sustenta, já não há verdade, 
fundamento nem nada que outorgue valor e significado à vida humana.
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nos engana com a promessa de salvarmos da nossa finitude em 
fictícios além-mundos; ele percebe que o imanente, após perder a 
sustentação em um suposto mundo transcendente, parece cair no 
vácuo, no absurdo e no sem sentido. 

Proust não oculta a sua decepção, manifestando-a amplamente 
em “A la recherche”. Ele é testemunha de uma sociedade, de um 
mundo que declina, que se esvai. Ele é um cronista dos infernos 
que povoam a existência do homem contemporâneo. Mas, não 
fica simplesmente nesse diagnóstico, pois pretende, ainda, 
esboçar uma solução. Solução para ele, não para nós. A salvação 
através da arte – desvalorizando os outros aspectos da vida – 
torna-se o reconhecimento passivo da precariedade, a resignação 
ao vácuo da vida vivida e não simplesmente narrada. Seria preciso 
que as essências artísticas – na sua cristalina pureza, na sua total 
plenitude estética – existissem no mundo, mas não existem. 
Proust o sabe. Sua alternativa é o recolhimento ascético na arte. A 
sua vocação, a sua experiência religiosa, o seu absoluto.

ConsIdeRAções	fInAIs:	podeRes	e	(Im)podeRes	dA	ARte	
Retomo, agora, o percurso realizado neste artigo para elucidar 

os poderes e “(im)poderes” da arte, conforme a ótica de dois 
importantes escritores. Sartre, como assinalei no texto, outorgou, 
no início de sua vida, um valor extraordinário à literatura. Para 
ele, a literatura tornou-se fonte de sentido, de salvação, como 
uma forma de ludibriar o absurdo que ele vislumbrava, de 
amenizar a sua percepção de que a existência não tinha nenhum 
sentido. Ele mesmo reconhece que a literatura assumiu um lugar 
místico; ela foi uma forma de se automistificar, quando o escritor 
tenta arrogar-se a missão de denunciar justamente o absurdo do 
universo. Essa denúncia tornou-se, na sua juventude, sua causa, 
sua missão, seu engodo. 

O sucesso extraordinário de suas obras, desde “A náusea” 
em diante, permitiu que ele encontrasse um significado para 
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sua própria vida, enunciando justamente a falta de significado 
da existência. Ele reconhece que essa atitude era ilusória e, aos 
poucos, abandona essa crença religiosa nos poderes da literatura. 
No final de sua vida, já na maturidade, quando redige “Les mots”, 
reconhece que a literatura não tem nenhum lugar extraordinário, 
sendo apenas uma tarefa – sem nenhum privilégio nem significado 
excepcional – entre as diversas tarefas do homem. Sem dúvida, 
Sartre, no final da sua obra, chega a uma conclusão totalmente 
diversa da de Proust. Este último acredita, no final de sua vida, 
quase religiosamente, nos poderes da arte, da literatura em 
particular. Sartre recoloca a literatura no meio de todas as outras 
atividades do homem; não tendo nada de extraordinário nem de 
salvador em si mesma.

Refletindo sobre o significado da arte na vida humana, vale 
lembrar um filósofo que também se debruçou sobre o sentido da arte, 
sobre o significado da existência, porém, que chegou a conclusões 
muito diversas das de Proust e também das ponderações de Sartre. 
Aludo agora a Nietzsche, para quem a vida pode ser uma festa pese 
ao sofrimento, à finitude, à morte. A sua concepção trágica assinala 
que todas as vicissitudes vitais, negativas e positivas, fazem parte da 
fantástica dança da existência.  Nesse sentido, ele sustenta a fórmula 
do amor fati (amor ao fado), que acolhe e celebra todas as nuanças 
do universo. Conforme essa fórmula, o universo deve ser cantado 
em todas as suas peculiaridades e possibilidades. A arte, por sua vez, 
é uma manifestação elevada e intensa do ser humano. Contudo, a 
arte é uma das tantas formas intensas do viver. Agora, parafraseando 
Proust, creio que não devemos “perder o tempo” e viver o tempo 
que se esvai instante após instante e não volta jamais. É importante 
celebrar a vida na sua finitude, na sua contingência. A vida pode ser 
vivida tal qual ela é, sem improváveis saídas rumo a mundos melhores 
ou ao recolhimento ascético na pretensa vida essencial da arte. 

Concluo essas reflexões, sobre poderes e (im)poderes da arte, 
citando uma importante passagem de “Assim Falou Zaratustra”, 
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que eleva um canto à totalidade da vida, a todas as manifestações 
da existência sem exceção:

Tudo vai, tudo volta, roda eternamente a roda 
do ser. Tudo morre e volta a florir. Eternamente 
se desenrola o ciclo da existência. Eternamente 
se edifica a habitação do ser./ O ciclo da 
existência conserva-se eternamente fiel a si 
mesmo./ A existência recomeça em todos os 
instantes./ O centro está em todas as partes. A 
eternidade regressa pelo seu próprio caminho. 
(NIETZSCHE, 1998, p.259-260)
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MAX FrIscH e ALBert cAMUs – O VAZIO dO 
HOMeM cONteMPOrÂNeO

Pedro Armando de Almeida Magalhães (UerJ/APFerJ/FBPF)

INTRODUÇÃO
L’étranger (1942) de Albert Camus e Homo Faber (1957) de 

Max Frisch são dois romances de grande relevância no século 
XX que têm sobrevivido muito bem à passagem do tempo, tanto 
pela estética primorosa de aparente simplicidade, mas de grande 
complexidade, quanto pelo enfoque peculiar dado ao sujeito 
contemporâneo. Albert Camus e Max Frisch são muitos próximos 
em suas inquietações; os dois romances já foram objeto de uma 
tese em língua francesa defendida em 1965 na Universidade 
de Michigan que tem como título “Homo Faber: variations sur 
un thème de Camus” (por Hela Michot-Dietrich). Para citar um 
estudo que já fazia a ponte entre o autor francês e o autor suíço de 
língua alemã. Além disso, vale notar que as duas obras receberam 
adaptações para o cinema. Dois grandes diretores propuseram 
versões cinematográficas importantes: Luchino Visconti lançou o 
filme L’étranger em 1967 e Volker Schlöndorff realizou a versão 
de Homo Faber em 1991, que foi lançada no Brasil com o título 
de “O viajante”.

Os dois romances são divididos em duas partes, marcados em 
suas estruturas por um evento traumático que transforma a vida 
de seus protagonistas. No caso de L’étranger, o assassinato do 
árabe, cometido por Meursault; no caso de Homo Faber, o acidente 
e morte da filha/amante Sabeth. Nas duas narrativas em primeira 
pessoa do singular a subjetividade se espraia demonstrando certa 
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estranheza em relação ao mundo. O romance de Camus narra os 
acontecimentos da vida do protagonista desde a morte e enterro 
da mãe até o homicídio cometido na praia. O romance de Frisch 
narra os eventos ocorridos desde a viagem e acidente de avião 
até a descoberta angustiante do incesto e morte da filha. Um 
trauma inicial e um trauma-clímax pontuam as primeiras partes 
dos dois romances. E questões da ordem do Complexo de Édipo 
têm especial relevância. As segundas partes são, no entanto, 
díspares, mas ambas conduzem à morte do narrador: Meursault 
conta os trâmites do julgamento e circunstâncias da condenação 
à morte. Quanto a Walter Faber, ele parece mudar de tom como 
narrador-personagem: seu relato (não se esquecer que o romance 
tem como subtítulo “Ein Bericht”, relato em alemão) se transforma, 
deixando certa contenção e coerência de lado, passando a ser mais 
fragmentário e elíptico, como um diário datado e com lacunas, 
refletindo suas preocupações, aflições, tormentos, confusões. A 
segunda parte de Homo Faber compreende os escritos de Walter 
durante a permanência no hospital onde se trata.

Albert Camus reconhecia que L’étranger fazia parte de uma 
trilogia do absurdo, composta também por um ensaio Le mythe 
de Sisyphe (1942) e por uma peça de teatro, intitulada Caligula 
(primeira versão em 1944). Curiosamente, Homo Faber também 
pode ser inserido numa trilogia. Mas trata-se de uma trilogia 
da subjetividade por assim dizer, que compreende também os 
romances Stiller (1954), anterior a Homo Faber, e Mein Name sei 
Gantenbein (1964), posterior. Pode-se assim afirmar que a questão 
da exploração do eu, da subjetividade, é primordial, tanto para 
Camus quanto para Frisch.

DISTINTOS OS PROTAGONISTAS, MAS MISANTROPOS?
O ponto em comum que chama mais a atenção, entre os dois 

protagonistas, é o estranhamento diante do outro ou dos outros, 
do diferente de si, do estranho, do não idêntico, do estrangeiro. 
Certamente o absurdo como conceito e chave interpretativa 
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é crucial em Camus. Certamente a questão do complexo de 
Édipo e racionalismo radical, tecnicista, é imprescindível para a 
compreensão de Homo Faber. Entretanto, devemos frisar que a 
dificuldade de lidar com o outro é determinante em L’étranger e no 
romance de Max Frisch.

Mas vejamos que diferenças separam Meursault de Walter 
Faber. Com relação ao percurso profissional, a diferença entre os dois 
é grande. Meursault não parece ter ambição – não possui formação 
acadêmica e não parece almejar nada além do que já possui:

Il m’a demandé alors si je n’étais pas intéressé 
par un changement de vie. J’ai répondu qu’on 
ne changeait jamais de vie, qu’en tout cas toutes 
se valaient et que la mienne ici ne me déplaisait 
pas du tout. Il a eu l’air mécontent, m’a dit que 
je répondais toujours à côté, que je n’avais pas 
d’ambition et que cela était désastreux dans 
les affaires. Je suis retourné travailler alors. 
J’aurais préféré ne pas le mécontenter, mais je 
ne voyais pas de raison pour changer ma vie. En 
y réfléchissant bien, je n’étais pas malheureux. 
Quand j’étais étudiant, j’avais beaucoup 
d’ambition de ce genre. Mais quand j’ai dû 
abandonner mes études, j’ai très vite compris 
que tout cela était sans importance réelle. 
(CAMUS, 1942, p.66-67)

Acredita que pouco importa se sua vida não é melhor e, 
além disso, é muito cioso em cumprir as regras e as ordens do 
chefe em seu trabalho burocrático. Meursault também sempre 
busca obedecer ou estar em sintonia com aqueles que dizem ser 
seus amigos, mesmo que estes tenham atitudes condenáveis. O 
assassinato do árabe é, de certa forma, a extrapolação ou ruptura 
dessa tendência obstinada à conciliação ou dessa aceitação morna 
da própria sorte.

A preocupação em cumprir as ordens do chefe, o alinhamento 
com o posicionamento dos amigos ou comparsas constitui 
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comportamento de certa docilidade mecânica, irrefletida, que 
poderia se inscrever na esfera conceitual do que Hannah Arendt 
chama de “banalidade do mal”.

De outro lado, Walter Faber é engenheiro a serviço de 
grande organização internacional, a UNESCO; indivíduo que viaja 
frequentemente a trabalho para assegurar o correto funcionamento 
de máquinas e dispositivos. Tem visão objetiva, racional ao extremo, 
tecnicista, incrédulo quanto a tudo relacionado ao domínio 
inconsciente e descrente quanto à validade ou valor das disciplinas 
ditas humanas. Sua misantropia é revelada já no início da narrativa, 
durante a viagem de avião à América Central. Nesta ocasião, 
incomoda-se sobremaneira com o seu companheiro de viagem. 
Também é revelado que sua relação amorosa atual atravessa fases 
difíceis. Walter tem dificuldades em lidar emocionalmente com as 
mulheres das quais se aproxima. O contato com indígenas depois 
do acidente de avião também é revelador: Walter os acha bastante 
estranhos e logo procura voltar à civilização.

Walter seria o tipo do homem pragmático, utilitarista, objetivo, 
bem alinhado a preceitos neoliberais da atualidade. A tecnicidade 
e ciências duras são sua religião, por assim dizer. Ora, é justamente 
essa concepção objetiva ao extremo que vai ruir, após uma série 
de coincidências, encontros. Talvez por não dar vazão a seu lado 
inconsciente, por não compreender a parte incontrolável, caótica 
que habita todo ser humano, ele terminará por cometer, sem estar 
ciente disto, o inadmissível, o incesto com a própria filha. Incesto que 
será seguido de acidente mortal para a filha Sabeth. Walter, de certa 
forma, representa o radicalismo de uma posição objetiva, tecnicista, 
masculina, alinhada às ciências exatas, duras. Uma postura que tende 
ao imediatismo, dado seu grande pragmatismo e até utilitarismo.

QUESTIONAMENTOS E INDAGAÇÕES
A leitura dos dois romances suscita questionamentos. Em 

que medida L’étranger e Homo Faber refletiriam os conflitos 
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humanos individuais profundos característicos de suas 
épocas? Os romances em questão assinalam uma tendência 
das mentalidades? O indivíduo retratado por Camus e aquele 
retratado por Frisch representariam dramas que encontrariam 
grandes desdobramentos no homem contemporâneo?

RECORTE TEÓRICO – DELEUZE, TEÓRICOS DA ESCRITA DE SI, 
BYUNG-CHUL HAN, VILÉM FLUSSER

Alguns pensadores do século XX e XXI podem nos ajudar na 
análise dos dois romances em questão. Dada a complexidade 
dos escritos de cada um desses teóricos, resolvemos assinalar 
rapidamente aqui a contribuição primordial para enfoques 
interpretativos possíveis das narrativas em questão.

Que perspectiva teórica adotar diante dessas representações 
de indivíduos ficcionais que sentem estranheza ou incômodo no 
lidar com o outro ou os outros?

a) Gilles Deleuze e Félix Guattari

Para abordar a questão do Complexo de Édipo talvez possamos 
nos valer da concepção filosófica crítica desenvolvida por Gilles 
Deleuze e Félix Guattari no estudo O anti-Édipo (1972). Nele, 
além de defenderem uma abordagem libertária imanente que 
se contraporia à transcendência, Deleuze e Guattari sustentam 
uma certa esquizofrenia criativa, fértil, que assinalaria os desafios 
e problemas do homem contemporâneo, ser multifacetado, 
marcado pela fragmentação, pelas subjetividades fluidas, 
mutantes, um ser que abre janelas de sentido, às vezes a esmo, de 
forma arbitrária com frequência, um ser que repagina imagens de 
si, e que fundamentaria uma ordem mais igualitária.

Nous sommes à l’âge des objets partiels, des 
briques et des restes. Nous ne croyons plus en 
ces faux fragments qui, tels les morceaux de la 
statue antique, attendent d’être complétés et 
recollés pour composer une unité qui est aussi 
bien l’unité d’origine. Nous ne croyons plus 
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à une totalité originelle ni à une totalité de 
destination. Nous ne croyons plus à la grisaille 
d’une fade dialectique évolutive, qui prétend 
pacifier les morceaux parce qu’elle en arrondit 
les bords. Nous ne croyons à des totalités 
qu’à côté. Et si nous rencontrons une telle 
totalité à côté des parties, c’est un tout de 
ces parties-là, mais qui ne les totalise pas, une 
unité de toutes ces parties-là, mais qui ne les 
unifie pas, et qui s’ajoute à elles comme une 
nouvelle partie composée à part. (DELEUZE & 
GUATTARI, 1972, p.52)

Meursault ilustraria o desconforto de uma perspectiva 
transcendente impositiva; seu ceticismo religioso é um escândalo 
para o juiz da fase de instrução do processo judicial. Walter Faber, 
por sua vez, adoece, talvez em decorrência da certa incapacidade 
em dar conta do lado subjetivo fluido, móvel, das facetas 
inconscientes. E seus distúrbios psicológicos após o acidente da 
filha denotam a incapacidade em compreender o incontrolável 
que subjaz em toda natureza humana. 

b) Teóricos da escrita de si

Os teóricos da escrita de si assinalam a virada etnográfica. Tal 
virada seria um aprofundamento do questionamento por parte da 
antropologia da capacidade em produzir representações do outro.

A antropologia pós-moderna considera que 
não existe o outro como tal, mas apenas sua 
representação. Mais precisamente, é o próprio 
conceito de representação que entra em crise, 
o que implica, para a virada pós-moderna, 
liberar o pensar e o criar de sua relação com 
o real no sentido do positivismo lógico, do 
estruturalismo, do realismo naturalista e do 
historicismo do século XIX, formas discursivas 
segundo as quais a realidade possui um 
ordenamento prévio ao qual elas só podem se 
adequar. (KLINGER, 2012, p.69)
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Ou um questionamento do discurso da verdade estabelecido 
pela academia ou pelos donos do poder. Por conseguinte, há um 
fortalecimento da escuta de vozes minoritárias, discriminadas, 
perseguidas, menosprezadas, subestimadas. L’étranger e Homo 
Faber assinalariam o incômodo subjetivo crescente a partir da 
emergência do outro dotado de voz.

c) Byung-Chul Han

Em obra de 2009 intitulada Duft der Zeit, ein philosophischer 
Essay zur Kunst des Verweileins, o filófoso coreano Byung-
Chul Han comenta a concepção de fim da história, assinalando 
os problemas da contemporaneidade, decorrentes de novos 
hábitos. Byung-Chul Han destaca a atomização das estruturas 
sociais, a destemporalização, que chama de “Dyschronie”, que 
acarreta a aceleração vertiginosa. Para ele a época pós-moderna 
é caracterizada pela dispersão temporal. A vida atualmente 
agita-se freneticamente, sem objetivo preciso, sem uma direção 
determinada. Byung-Chul Han assinala o fim da concepção linear 
do mundo e o encurtamento do presente, uma presentificação.

Si les intervalles se raccourcissent, la succession 
des événements s’accélère. La compression 
des événements, des informations et des 
images créé l’impossibilité de s’attarder. La 
succesion frénétique des sections temporelles 
ne nous permet pas de nous attarder de façon 
contemplative sur les choses. Les images 
qui effleurent fugitivement notre rétine ne 
retiennent pas durablement notre attention. 
Elles répandent rapidement leurs charmes 
visuels puis pâlissent. Contrairement au savoir 
et à l’expérience au sens emphatique, les 
informations et les événements vécus n’ont 
aucun effet sur la durée ou la profondeur. 
Vérité et connaissance ont acquis depuis 
une sonorité archaïque. Elles reposent sur la 
durée. La vérité doit durer. Mais ele pâlit au 
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contact du présent qui devient toujours plus 
court. Et la connaissance est redevable à une 
réunification temporelle qui installe le passé et 
le futur dans le présent. Un étalement temporel 
met en évidence aussi bien la vérité que la 
connaissance. (HAN, 2016, p.60-61)

Para a dificuldade em se alongar na realização de tarefas, ele 
propõe o exercício da contemplação como antídoto:

La contemplation laisse les choses arriver, 
se produire et consent au lieu d’intervenir. 
La vie active, dépourvue de toute dimension 
contemplative, n’a pas la capacité à connaître 
l’amitié contenue dans l’indulgence. Elle 
s’exprime en produisant et en détruisant toujours 
plus vite. Elle consomme le temps. Même dans 
son temps libre, toujours soumis à la contrainte 
du travail, l’individu n’a aucun autre rapport au 
temps. Les choses sont détruites et on tue le 
temps. S’attarder dans la contemplation donne 
du temps et élargit l’Être qui est alors plus qu’un 
Être-actif. La vie gagne en temps et en espace, 
en durée et en ampleur lorsqu’elle recouvre la 
capacité à contempler. (HAN, 2016, p.147)

Meursault parece buscar esse estado contemplativo, nas tardes 
de domingo em que observa o céu da tarde. Meursault parece almejar 
na contemplação um outro mundo, mais tranquilo. Entretanto esta 
contemplação de Meursault pode ser uma contemplação de ser 
embotado, vazio, que aceita passivamente uma vida sem coloração, 
cinzenta.  Quanto a Walter Faber, depois do trauma, ele parece 
se enredar na dispersão e ausência de direção. Ele já anunciaria o 
homem contemporâneo fragmentado, disperso, acelerado, mas 
vazio, inserido na grande dinâmica neoliberal.

d) Vilém Flusser

O filósofo tcheco Vilém Flusser é estudioso dos dispositivos 
midiáticos e assinala a grande mudança ocorrida no século XX, com 
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o desenvolvimento dos computadores e aparelhos eletrônicos. 
Ele ousa fazer premonições para o futuro, interessando-se pelos 
problemas do homem contemporâneo:

Esse novo homem que nasce ao nosso redor e 
em nosso próprio interior de fato carece de 
mãos (ist handlos). Ele não lida (behandelt) 
mais com as coisas, e por isso não se pode mais 
falar de suas ações concretas (Handlungen), de 
sua práxis ou mesmo de seu trabalho. O que 
lhe resta das mãos são apenas as pontas dos 
dedos, que pressionam o teclado para operar 
com os símbolos. O novo homem não é mais 
uma pessoa de ações concretas, mas sim um 
performer (Spieler): Homo ludens, e não Homo 
faber. Para ele, a vida deixou de ser um drama e 
passou a ser um espetáculo. Não se trata mais de 
ações, e sim de sensações. O novo homem não 
quer ter ou fazer, ele quer vivenciar. Ele deseja 
experimentar, conhecer e, sobretudo, desfrutar. 
(FLUSSER, 2017, p.53-54)

No livro Filosofia da caixa preta (cuja primeira edição data 
de 1983) e em ensaios reunidos no livro O mundo codificado: por 
uma filosofia do design e da comunicação (2017) Flusser destaca 
as implicações do manuseio de objetos, salientando a importância 
do design.

No caso dos objetos de uso, topo com projetos e 
designs de outros homens. (Quando se trata de 
outros objetos, topo com algo diferente, talvez 
com o absolutamente Outro). Objetos de uso, 
são, portanto, mediações (media) entre mim e 
outros homens, e não meros objetos. São não 
apenas objetivos como também intersubjetivos, 
não apenas problemáticos, mas dialógicos. 
(FLUSSER, 2017, p.195-196)

Em L’étranger a mídia através do jornal e de jornalistas tem 
grande importância no processo de Meursault. O argumento de 
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que Meursault seria um matricida em potencial ganha fôlego 
graças à contribuição dos jornalistas que cobrem o caso, sempre 
em busca de escândalos que chamem a atenção de mais público. 
Os jornalistas ou o jornal em L’étranger podem ser objeto de tanta 
crítica quanto a postura tendenciosa do juiz de instrução. Tais 
mediações interferem na apuração dos fatos, demonstrando a 
impossibilidade de se chegar a uma verdade una e objetiva.

No caso de Homo Faber, talvez seja o projetor de filme o grande 
dispositivo que ilustre o drama do protagonista. Na segunda parte 
da narrativa, ao repassar o filme com imagens da longa viagem 
amorosa com Sabeth, sua filha, Walter se deixa levar pelo grande 
fluxo de emoções, de imagens do passado recente, com nostalgia, 
com dor. Este rememorar através da projeção do filme com imagens 
da viagem desencadeia o processo de tomada de consciência 
profunda que o leva à hospitalização.

MEDIAÇÕES, IMPACTO DA INTERFERÊNCIA DAS MÍDIAS, USO 
DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Nos dois romances, nota-se, portanto, o impacto da 
interferência midiática. Em L’étranger o jornalista que cobre o 
caso Meursault interfere na produção de sentido, pois, ao buscar 
mais público, parece ser capaz de tudo, se valendo inclusive da 
proximidade de julgamento de acusado de parricídio. O julgamento 
de parricídio como que ajuda a contaminar o julgamento de 
Meursault: Este por não ter demonstrado emoção durante a 
morte da mãe, passa a ser julgado por outro crime que não 
cometeu: matricídio. E é condenado à morte, por ser considerado 
um assassino frio, incapaz inclusive de chorar a morte da mãe. É 
salientado, portanto, que o jornal é dispositivo que interfere no 
estabelecimento de sentido. Meursault só se altera efetivamente 
ao estar diante do pároco que deseja ouvi-lo em confissão, no 
presídio. É aí que expressa enfaticamente sua revolta. A visão 
teleológica é refutada por Meursault.
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Com relação a Homo Faber, não é o jornal, mas o projetor de 
filmes o dispositivo midiático que alegoriza a questão das mediações 
no mundo contemporâneo. Rever, em ambiente de trabalho, todo o 
percurso trilhado, incluindo a período em companhia da filha-amante 
Sabeth é algo perturbador para Walter. Diante da projeção do filme, o 
discurso de Walter se torna mais elíptico, sincopado, conciso, emotivo, 
expressando flashes de emoção, como as reações de WhatsApp ou 
Messenger de hoje em dia, “snapshots” de suas impressões mentais:

Sabeth em Avignon.

Mas não mandei parar... deixei correr a bobina 
inteira, se bem o que o técnico avisasse várias 
vezes que isso não podia ser a Guatemala.

Ainda hoje visualizo esse filme:

Seu rosto que nunca mais ressurgirá...

Sabeth ao mistral, andando contra o vento; o 
terraço, o Jardim des Papes, tudo sacudido, os 
cabelos, a saia que parece um balão; Sabeth 
encostada no corrimão, acenando.

Seus gestos...

Sabeth dando comida aos pombos.

Seu riso, porém sem som....

Le Pont d’Avignon, a ponte antiga que 
simplesmente termina no meio do rio. Sabeth 
mostra-me alguma coisa; sua fisionomia quando 
se dá conta de que a filmo, em vez de olhar; sua 
maneira de franzir as sobrancelhas...

Paisagens...

A água do Ródano, fria; Sabeth experimenta-a 
com os dedos do pé e meneia a cabeça. O sol da 
tarde; aparece minha sombra comprida.

Seu corpo, que já não existe... (FRISCH, 1986, p.251)
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Walter Faber reconhece repassar o filme, diversas vezes, em 
memória, no hospital. E nós leitores reconhecemos a circularidade 
da narrativa para Walter, como uma metáfora da memória, que 
revisita eventos passados, produzindo talvez novos sentidos.

Para Vilém Flusser está acontecendo ou já aconteceu a 
passagem do Homo Faber (homem artífice) para Homo Ludens ou 
Homo Sapiens Sapiens. Utilizamos aparelhos complexos, objetos 
sofisticados que constituem caixas pretas e que interferem na 
produção de sentido. Cabe a nós aprendermos a jogar com esses 
objetos ou a desenvolver pensamento crítico para não sermos 
dominados por eles.

CONCLUSÃO
Tanto Meursault quanto Walter Faber têm dificuldade em lidar 

com o outro. Em L’Etranger, se a condenação à morte promove 
uma melhor tomada de consciência da realidade, o personagem 
camusiano parece se manter íntegro e sofre com maior acuidade 
a falta de liberdade física. Suas reflexões se voltam para a mãe e 
o passado.

Meursault representaria o ser embotado que é produto 
da industrialização e dos horrores da 2ª Grande Guerra. Um 
ser indiferente, cético, mas superficial, sem ambições, dócil e 
complacente com seus amigos. Um ser que não se esforça em 
disfarçar descrenças que são veementemente rejeitadas por uma 
sociedade hipócrita.

Walter Faber parece representar a etapa seguinte do grande 
drama individual, humano. A linearidade se esvai, se deixa substituir 
ou se deixa sobrepor pela máquina, representada no romance pelo 
aparelho que passa o filme que Faber revê.
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eN PLeINe terre, Le sUrVeNANt e MArIe-dIdAce: 
UMA LeItUrA dO UNIVersO FIccIONAL de 
GerMAINe GUeVreMONt

renato Venâncio Henriques de souza (UerJ)

Une bouffée d’air gelé refroidit la cuisine. Le 
père Didace Beauchemin paraît sur le seuil de la 
porte. Il rentre de Sorel et se jette dans la maison 
comme si une main brutale l’y eut poussé. [...]

[...] Mathilde et Amanda ont cessé leur corvée 
et elles assistent patiemment au rite familier, 
dans l’attente du récit toujours nouveau d’un 
voyage à Sorel. À la nouvelle que le maître 
rapporte, elles s’extasient: le pont de glace est 
formé entre Sorel et les îles. Quelle nouvelle 
pourrait davantage combler leur coeur? Avant 
longtemps les Beauchemin verront sourdre leurs 
connaissances du Nord: à leur tour, ils iront les 
visiter et ils sauront tout de ces amis lointains en 
ne leur cachant rien d’eux-mêmes. Déjà Didace 
Beauchemin s’enquiert si les femmes ont fait 
abondante la part des survenants.

– Ce n’est pas tant le manque de nourriture 
que je crains, assure Mathilde Beauchemin, 
comme le manque de survenants, par une 
bourrasque de vent semblable. À part des fils 
de Defroi, quel survenant se risquera par ici, 
à l’heure du réveillon? Pas les gents du Pot-
au-Beurre, hé, Amable? (GUÈVREMONT, 2012, 
p.14-15, grifo nosso)
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Há bastante tempo que nos interessamos pelo chamado 
“roman du terroir” ou “roman de la terre”, o que nos levou 
a ler e pesquisar sobre alguns dos títulos mais importantes 
desse gênero da literatura canadense de expressão francesa 
que se estende por aproximadamente um século. A “literatura 
da terra” não representa senão uma das facetas da literatura 
regionalista. Ela representa, para seus autores, o surgimento 
de uma produção literária capaz de expressar a sociedade do 
Canadá francês sob uma perspectiva claramente nacionalista e 
se caracteriza por temas como: 1. A oposição a tudo aquilo que 
vem do exterior (o “ailleurs”); 2. A presença nos textos de filhos 
homens incompetentes, em romances que tratam com frequência 
da questão da filiação; 3. A ameaça do casamento da filha com um 
estrangeiro. A defesa de valores tradicionais, da família, da vida 
no campo, da religião católica e da língua francesa são os pilares 
dessa produção literária.

Em Trois visions du terroir: récits et nouvelles, Josée Bonneville 
afirma que

la littérature du terroir n’est pas un mouvement 
artistique. Les bases de son élaboration ne 
sont pas esthétiques, mais sociologiques et 
religieuses. C’est une littérature qui s’est mise 
au service de l’idéologie agriculturiste défendue 
par les autorités soucieuses de freiner l’exode 
rural amorcé dans la deuxième moitié du XIXe 
siècle. Vanter les mérites de la terre constituait 
pour les représentants de cette littérature une 
obligation morale. (GRIGNON; et al 2008, p.137)

A ideologia agriculturista, conhecida pelo termo “agriculturismo”, 
consagrado pelos historiadores e críticos no Quebec, é, na verdade, 
o fundamento ideológico do gênero. Bernard Proulx, em seu ensaio 
Le roman du territoire, cita a definição já clássica do historiador 
Michel Brunet, segundo a qual “l’agriculturisme est avant tout une 
façon générale de penser, une philosophie de la vie qui idéalise le 
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passé, condamne le présent et se méfie de l’ordre social moderne” 
(BRUNET Apud PROULX, 1987, p.8).

Germaine Guèvremont nasceu em 1893, em Saint-Jérôme, 
e morreu em 1968. Ela ocupou durante muito tempo a chefia 
da secretaria da Société des Écrivains Canadiens, e trabalhou 
paralelamente como jornalista, tendo escrito para jornais e revistas 
de língua inglesa e francesa. Na revista Paysana, publicou alguns 
dos contos que depois seriam reunidos na antologia intitulada En 
pleine terre (GUÈVREMONT, 2012), editada em 1942. Na grande 
maioria dos textos desse livro, dividido em 14 “Paysanneries” e 
“Quatre contes”, o leitor é apresentado à galeria de personagens 
da família Beauchemin: Didace, o chefe do clã, a mulher Mathilde, 
a filha mais velha Marie-Amanda e o marido, Ludger Aubuchon, 
que vivem na ilha de Grâce, o filho Amable e a esposa Alphonsine, 
além de Éphrem, que morreu afogado antes do início do romance, 
e Alix, a filha mais nova dos Beauchemin, personagem que não será 
retomado pela autora.

É interessante notar que a trágica morte por afogamento do 
filho mais novo, descrita no conto “Un malheur” (GUÈVREMONT, 
2012, p.49-54), é referida em Le Survenant de modo circunstancial 
em apenas dois momentos: no último parágrafo da página 87, 
Marie-Amanda se lembra com pesar da morte do irmão e da mãe. 
Mais adiante, ela é evocada pelo pai juntamente com a perda da 
esposa e da avó: “trois deuils en trois ans, un dur lot à supporter 
pour une famille” (GUÈVREMONT, 2005, p.131). A narrativa 
“Prière”, por sua vez, é centrada na devoção da “mère Beauchemin, 
plus appesantie par un rude travail que par l’âge (GUÈVREMONT, 
2012, p.29). Diferentemente do personagem do filho, a presença-
ausência da mãe, constelada pelas lembranças dos membros da 
família Beauchemin, vai pontuar diversos momentos do romance.

Dois personagens importantes de Le Survenant também estão 
presentes na antologia: Pierre-Côme Provençal e Jacob Salvail. 
No texto intitulado “Deux voisins plaident”, a rivalidade entre 
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o pai Didace e o vizinho, Pierre-Côme Provençal, explorada em 
diversos momentos pelo romance que vamos analisar adiante, se 
faz presente depois que o cachorro da família Beauchemin aparece 
morto. As suspeitas recaem sobre o vizinho e o caso vai parar na 
justiça. No fim do conto, “tandis que les deux avocats s’évertuent 
à plaider la cause, Didace et Côme sortent du palais de justice, 
bras dessus, bras dessous. Compères, compagnons, ils se rendent 
à l’auberge voisine où sur certain point ils s’entendent à merveille” 
(GUÈVREMONT, 2012, p.58).

Com a publicação de Le Survenant (2005) em 1945, considerada 
pela crítica como uma das grandes obras do ciclo de romances da 
terra, a autora deu origem a um verdadeiro mito literário, que se 
inspira, em certa medida, numa figura emblemática do imaginário 
cultural do Canadá francês: o coureur des bois. O personagem do 
forasteiro representa um estado de insaciabilidade existencial, uma 
busca de se viver continuamente novas experiências. Em 1947, a 
escritora publica uma continuação intitulada Marie-Didace (2015), 
sobre a qual falaremos mais adiante.

Conforme escreve André Vanasse, “on peut dire que Germaine 
Guèvremont est l’auteure d’un seul univers imaginaire qui a pour 
décor les îles de Sorel et la famille Beauchemin, mais c’est pour 
son plus grand bonheur et sa plus grande célébrité” (GRIGNON et 
al, 2008, p.220). Citando Jean-Pierre Duquette, o crítico salienta a 
ótima recepção por parte do público leitor, que se explica graças 
a “ ‘cette qualité qu’on lui reconnaissait d’emblée, précisément: 
l’authenticité de ses personnages’ ” (2008, p.220). Podemos 
considerar que os contos de En pleine terre são uma espécie de 
“laboratório” para a elaboração do texto do romance que vai 
consagrar definitivamente a escritora, que é vista por muitos 
“comme une gloire nationale” (2008, p.221).

A história, contada em 19 capítulos, segue o ritmo das estações 
e do calendário litúrgico e tem a duração de um ano: de outubro 
de 1909 a setembro de 1910. Le Survenant se inscreve numa visão 
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realista, na opinião de Josée Bonneville. No romance do terroir 
realista, a terra não é percebida como a salvação de um povo, muito 
menos como o fundamento de sua decadência. Embora, em linhas 
gerais, existam inúmeras semelhanças entre as diversas produções 
do romance da terra, como a oposição entre o aqui e “alhures”, 
a questão da filiação e do casamento, bem como a referência ao 
universo agrário ritmado pelas estações do ano, a grande diferença 
da visão realista em relação à visão idealista consistiria na maneira 
de apresentar as coisas:

ce n’est pas la terre célébrée ou honnie qui 
constitue l’épicentre du récit, mais les humains 
qui y habitent. La terre ne siphonne donc pas 
toutes les énergies de l’écrivain. Elle est bel et 
bien là, elle est cause de joie ou de déception. 
Elle est vue comme essentielle, mais elle est pour 
ainsi dire en arrière-plan. Elle constitue le décor 
des écrits. Elle n’en n’est pas le sujet premier... 
(GRIGNON et al, 2008, p.150)

O livro, que foi adaptado para a televisão e para o cinema1, 
narra a chegada de um estrangeiro, numa noite de outono, na 
hora do jantar, à propriedade da família Beauchemin. Ali moram 
o patriarca, Didace, de 60 anos, seu filho Amable-Didace e sua 
nora Alphonsine, casados há três anos. Eles vivem na localidade 
chamada Chenal du Moine2, na região de Sainte-Anne-de-Sorel, 
uma região próspera cercada de rios e de ilhas. Logo na primeira 
página, o forasteiro assoma à porta da casa dos Beauchemin e 
oferece seus serviços em troca de comida e moradia. Ele não diz 
como se chama e ninguém lhe pergunta. Convidado para sentar-
se à mesa com a família, o rapaz hesita em se servir, quando ouve 
do ancião a seguinte frase: “_ Quoi c’est que t’attends, Survenant? 

1  Em 2005, estreia a última adaptação do livro para o cinema, produzida por Les 
Films Vision 4 e dirigida por Érik Canuel, a partir do roteiro de Diane Cailhier, tendo 
Jean-Nicolas Verreault no papel principal.
2  Segundo BOIVIN, “le Chenal du Moine [...] est un passage, une étroite voie d’eau 
entre la terre ferme et l’île du Moine, et qui sert de point d’ancrage” (1996, p.74).
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Sers-toi. On n’est toujours pas pour te servir” (GUÈVREMONT, 
2005, p.20, grifo nosso).

É interessante notar que ninguém se dá ao trabalho de 
perguntar o nome do estranho que chega sem avisar. No entanto, 
cabe ao chefe da família nomeá-lo, o que corresponderia, no plano 
simbólico, a uma espécie de batismo de um personagem cujo nome 
civil, origem e história pregressa vão permanecer um mistério ao 
longo de todo o livro.

Mais tarde, quando perguntado pelo estrangeiro sobre o sentido 
da palavra Survenant, Amable o compara ao cachorro de estimação 
da família chamado “Z’Yeux-ronds”, um vira-lata estropiado, que dois 
anos antes seguiu a carroça dos Beauchemin da estrada até o Chenal 
du Moine e acabou sendo adotado pela família. Ele lhe responde 
maldosamente: “_ Un survenant, si tu veux le savoir, c’est quelqu’un 
qui s’arrête à une maison où il est pas invité... et qui se décide pas à 
en repartir” (GUÈVREMONT, 2005, p.47).

O título do romance merece uma explicação. Didace 
Beauchemin utiliza uma palavra formada a partir do verbo “survenir” 
e que significa “arriver, venir à l’improviste, brusquement”, sendo 
sinônima de “apparaître, se manifester, se produire” (LE ROBERT, 
2014, p.2477). No Petit Robert, encontramos ainda o substantivo 
“survenant”, termo do francês do Canadá, que significa: “personne 
qui survient”, além de “survenance” com o sentido de “apparition, 
création”, que pertence à linguagem jurídica (LE ROBERT, 2014, 
p.2477). No romance, a forma “Survenant” alterna, com frequência, 
com a forma “Venant” (GUÈVREMONT, 2005, p.21). Daí se falar do 
“Survenant” ou do “Venant” da família Beauchemin, já que aos 
poucos, apesar dos ciúmes que desperta no filho e na nora, ele será 
adotado pelo velho Didace, que vai se identificar com o forasteiro e 
considerá-lo como o filho que gostaria de ter tido.3

3  Em português, poderíamos, sem grandes problemas, traduzir o título do livro por 
“O Sobrevindo” mantendo o mesmo sentido do original. Gostaríamos de concluir 
esses comentários, citando de memória a tradução brasileira do título do filme 
inspirado no livro, que foi exibido por aqui num canal de televisão a cabo. A opção 
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No segundo capítulo, a narrativa recua no tempo para relatar 
fatos ocorridos antes do início da diegese: a morte da esposa, 
Mathilde, a referência à filha mais velha, Marie-Amanda, que vive 
na Ilha de Grâce com o marido e a filha, que se chama Mathilde em 
homenagem à avó. O leitor conhece ainda Pierre-Côme Provençal, 
sexagenário como Didace, que ocupa as funções de prefeito da 
paróquia e guarda-florestal. Desejoso de tentar mais um mandato nas 
próximas eleições, ele se orgulha dos quatro filhos “robustes, forts 
et vaillants” (GUÈVREMONT, 2005, p.26). A antiga rivalidade entre 
ele e o chefe do clã Beauchemin atenuou-se com o passar dos anos, 
sobretudo agora, que este último carece de um descendente à altura 
para conservar o patrimônio que construiu com tanto esforço. Afinal 
de contas, o que esperar de “Amable-Didace, le sixième du nom”, seu 
único filho homem, que “ne serait jamais un vrai Beauchemin, franc 
de bras comme de cœur, grand chasseur, gros mangeur, aussi bon à 
la bataille qu’à la tâche, parfois sans un sou vaillant en poche, mais 
avec de la fierté à en recéder à toute une paroisse”? (GUÈVREMONT, 
2005, p.29). E o que dizer da nora? De compleição frágil, Phonsine 
como ela é chamada, de modo familiar, é desajeitada, desastrada e 
incapaz de manter uma casa limpa, além de não ter nenhum talento 
para cozinhar. O sogro a considera “une femme qui pèse pas le poids. 
Et sans même un petit dans les bras, après trois années de mariage” 
(GUÈVREMONT, 1990, p.29). Outro personagem importante referido 
nesse capítulo é Angélina Desmarais, que mora com o pai numa 
propriedade vizinha à da família Beauchemin. “Travailleuse et 
ménagère” (GUÈVREMONT, 2005, p.26), ela manca de uma perna e já 
não é mais tão jovem. Mas o futuro lhe reserva uma surpresa e uma 
grande decepção, como se verá a seguir.

A chegada do forasteiro, denominado o “Grand-dieu-des-
routes” pelos locais, representa um alento para a família. Sua 

por traduzi-lo por “O Aparecido” pareceu-nos uma solução bastante interessante, 
uma vez que Aparecido, que é nome próprio no Brasil, é “a variante masculina de 
Aparecida, nome de origem religiosa, e brasileira, que surgiu em homenagem à 
‘Nossa Senhora Aparecida’, cujo significado é ‘a que apareceu’ ” (APARECIDO, 2019).
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presença vai perturbar o equilíbrio daquela comunidade e alterar 
o jogo de forças da luta pelo poder entre a família Beauchemin e a 
família de Pierre-Côme Provençal. A balança, a partir de agora, vai 
pender de novo para o lado dos Beauchemin (LEMIRE, 1982, p.954). 
Didace se identifica a tal ponto com o Venant que o imagina vivendo 
no futuro como um “habitant”, pai de família e instalado na terra 
dos Desmarais. Na verdade, este último acaba tomando o lugar, 
no coração do patriarca, de Amable, o filho preguiçoso e doentio, 
que não aguenta o ritmo pesado dos trabalhos na propriedade da 
família. Segundo Aurélien Boivin, o romance “pose le problème de 
la filiation, en termes nouveaux: Didace rejette son propre fils qu’il 
voudrait bien remplacer par le Survenant, attiré, lui, par les vastes 
espaces, les espaces ouverts sur le monde, incompatibles avec 
l’enracinement” (BOIVIN, 1996, p.81).

Ao longo do romance, o mistério com relação à origem do 
personagem do Survenant só faz crescer a desconfiança, mas 
também a curiosidade e admiração em torno dele. Sua compleição 
robusta e o cabelo ruivo o aproximam de um “highlander”4. 
Cabe ressaltar o (im)provável parentesco entre o Surventant e os 
Beauchemin. Nas páginas 156 e 157, encontramos a evocação do 
romance familiar da família, com a chegada na região dos dois 
irmãos Beauchemin, colonos de origem francesa, a separação e 
a vingança do irmão que decide ir embora e renega o nome da 
família, passando a usar o sobrenome Petit: “_ Ça me surprend 
parce qu’il y a eu des Petit dans ma famille” (GUÈVREMONT, 2005, 
p.157), diz o forasteiro.

Outra referência a uma possível origem estrangeira do 
personagem ocorre na utilização da expressão “neveurmagne” 
(GUÈVREMONT, 2005, p.98), espécie de “sacre” (xingamento) 
de que lança mão em seus momentos de cólera. Corruptela de 
“never mind”, com o sentido de “não tem importância” em inglês, 
a locução é grafada como uma única palavra que parece, em certa 

4  Originário das Terras Altas da Escócia.
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medida, reproduzir a fonética do francês. Não surpreende que o 
pai Beauchemin a utilize, quando descobre que a canoa usada para 
caçar foi roubada, o que vai provocar a seguinte reação da nora: “__ 
Voyons, se dit Phonsine, v’là-t-il mon beau-père qui va se mettre 
à sacrer en anglais comme le Survenant?” (GUÈVREMONT, 2005, 
p.154, grifo nosso).

Por outro lado, ele apresenta diversas habilidades e 
características que levam a crer que seria descendente de índios 
(GUÈVREMONT, 2005, p.119). No capítulo III, o narrador dá uma 
descrição detalhada do estrangeiro, através do olhar admirativo de 
Angélina (GUÈVREMONT, 2005, p.38), na qual são ressaltadas sua 
beleza e força física. A vizinha dos Beauchemin, qualificada pelo 
narrador como “infirme” pelo fato de coxear, conforme dito acima, 
se apaixona perdidamente por ele, mas logo vai entender que seu 
objeto de desejo é um nômade inveterado que não tem nenhuma 
intenção de deitar raízes no coração de ninguém.

Trabalhador incansável, o “Venant des Beauchemin” possui 
inúmeras habilidades manuais. Exímio carpinteiro, é capaz de 
restaurar e construir móveis e constrói uma canoa para o patrão. 
Sabe tocar “harmonium” (espécie de órgão), conhece inúmeras 
canções do repertório tradicional, já viajou por diversos lugares, 
conheceu outros países, sabe cantar e declamar e encanta a todos 
com suas histórias.

A presença do forasteiro entre os moradores do Chenal du 
Moine vai funcionar como um revelador dos preconceitos de uma 
sociedade fechada sobre si mesma e satisfeita em viver segundo 
o ritmo das estações, sem manifestar nenhuma curiosidade pelo 
que acontece além dos limites do lugar onde vive. Para Laure 
Provençal, esposa do prefeito, “garder un étranger de même, 
c’est pas chanceux: celui-là peut rien que vous porter malheur” 
(GUÈVREMONT, 2005, p.113).

Logo as façanhas do forasteiro vão se tornar verdadeiras 
efemérides no calendário do Chenal du Moine: em primeiro lugar, a 
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briga com Odilon, o filho mais velho de Pierre-Côme Provençal, da 
qual o Venant sai vencedor; em segundo lugar, a luta espetacular 
contra “Louis l’Étrangleur”, supostamente “campeão da França”, 
durante a passagem de um circo pela cidade, que será a ocasião 
para o herói mostrar sua força hercúlea, sendo aclamado por 
todos. Depois de mais essa vitória, ele arrasta Joinville Provençal, 
o filho mais novo do prefeito, para uma taverna e o faz gastar toda 
a receita obtida com a venda de produtos na feira numa rodada de 
bebida em comemoração ao seu feito. E aqui começa o declínio do 
“mito” que marcou a vida não apenas da família Beauchemin, mas 
também a dos habitantes do Chenal du Moine, para os quais existe 
um “antes” e um “depois” da chegada do “Grand-dieu-des-routes” 
(LEMIRE, 1982, p.954).

Eis que o lado obscuro do personagem, sua paixão pelo álcool, 
vem à luz. A partir daí, o leitor é informado sobre os motivos por 
trás das escapulidas misteriosas do Survenant, e sobre as idas a 
Sorel com o pai Didace para farras em tavernas e bordeis regadas 
a álcool.

E assim como surgiu do nada, um belo dia, o Venant vai embora 
sem avisar.

É digno de nota o “resgate” operado por Angélina em relação 
à memória do amado, que não quer ver manchada: ela vai pagar 
todas as dívidas que ele contraiu, dizendo aos credores que o faz a 
pedido e com os recursos deixados pelo mesmo.

No último capítulo, encontramos uma referência ao artigo 
publicado no jornal L’Étoile, de Quebec, datado de dois anos, 
que trataria, segundo o padre Lebrun, do “Grand-dieu-des-
routes”. Como Didace é analfabeto, o padre se oferece para ler 
o recorte de jornal, mas o outro diz que não tem interesse em 
saber mais nada sobre o forasteiro (GUÈVREMONT, 2005, p.215). 
Curiosamente, na primeira versão do romance, a autora dá pistas 
sobre a origem do personagem, que se chamaria Malcom-Petit 
de Lignières (DUQUETTE,1973, p.10). Na edição definitiva, no 
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entanto, ela decide apagar todo tipo de indício que pudesse levar 
o leitor a descobrir sua verdadeira identidade.

Alguns dos temas caros ao romance da terra estão presentes 
no texto da autora de Marie-Didace, como o respeito às 
tradições e ao modo de vida camponês. De acordo com Boivin, 
“les paysans sont rivés à leur terre, qu’ils cultivent avec amour 
et ambition. Didace est attaché à sa terre et ne fait qu’un avec 
elle. Il y est demeuré fidèle, même après la mort de sa femme, 
comme il est resté fidèle à la pratique du culte” (BOIVIN, 1996, 
p.79). A importância da religião é outro elemento essencial do 
ciclo de romances regionalistas por nós estudado. No texto em 
tela, o Survenant acompanha, em algumas ocasiões, a família 
Beauchemin à igreja. Angélina é muito religiosa e assiste 
semanalmente à missa dominical. Ela gosta de ler no domingo 
à tarde e sua “biblioteca” se resume a dois livros: “son missel 
et un prix de classe: Geneviève de Brabant. Elle alternait, lisant 
dans l’un, un dimanche, et le dimanche suivant, dans l’autre, sans 
jamais déroger” (GUÈVREMONT, 2005, p.54).

Marie-Didace se inicia em outubro de 1910 e acaba no outono 
de 1917. O romance é divido de maneira desigual em duas partes. 
A primeira possui 15 capítulos e a segunda, apenas 6. Com relação 
a duração da diegese, a primeira parte, a exemplo de Le Survenant, 
compreende um espaço de tempo de aproximadamente um ano, 
indo de 1910 a 1911. No entanto, entre a primeira e a segunda 
parte, há um hiato de 6 anos.

Neste romance, temos uma visão mais “interior” dos 
personagens, que são mais consistentes do ponto de vista 
psicológico. O exemplo mais evidente é o tratamento dispensado 
ao personagem de Phonsine, que em Le Survenant aparece como 
uma mulher amarga e invejosa. Nesta continuação, a descoberta da 
tragédia familiar do personagem acaba por humanizá-lo aos olhos 
do leitor. Aos seis anos, Phonsine, nascida Alphonsine Ladouceur, 
perde a mãe. Depois de passar uns dias na casa de uma tia que a 
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hospedara por pena, o pai da menina, alcoólatra inveterado, decide 
interná-la num orfanato, onde ela aprende a obedecer e onde sofre 
as piores humilhações (GUÈVREMONT, 2015, p.27-30). Phonsine é 
marcada pela vontade de pertencer. Ela precisa se sentir segura e 
acredita ter encontrado seu lugar no mundo ao entrar para a família 
Beauchemin. Sua gravidez, que aparece como a possibilidade de, 
finalmente, dar ao sogro o tão aguardado herdeiro, é mencionada 
no final do capítulo dezesseis de Le Survenant: “Alphonsine attendait 
un enfant” (GUÈVREMONT, 2005, p.193). No entanto, na ocasião, 
ela pede ao marido para manter a gravidez em segredo.

Logo no início do romance, Amable e a mulher serão informados 
a respeito do casamento do chefe do clã com uma mulher “de 
fora”. Trata-se de Blanche Varieur, viúva de um marinheiro com 
quem teve um filho. Originária da região do Bas-du-Fleuve, a 
“Acayenne” como é conhecida, é citada no primeiro romance 
como sendo a proprietária de uma pensão em Sorel, tendo sido 
apresentada a Didace pelo Survenant. Este último será, portanto, 
responsabilizado por Phonsine por essa união que vai desestabilizar 
o equilíbrio familiar e usurpar seu lugar de sucessora da sogra 
falecida no comando da casa. O personagem da Acayenne, que é 
também uma “survenante”, uma forasteira como o personagem-
título do primeiro romance, impõe uma nova ordem à rotina e ao 
espaço da casa, a começar pela cozinha. Com seu vigor físico, sua 
corpulência e capacidade de trabalho, que contrastam com a figura 
franzina e desajeitada de Phonsine, ela passa a reinar na casa. Mas 
esta última tem um trunfo, o filho que está por nascer, e que vai 
assegurar a descendência do clã pela via do filho homem, a única 
que conta aos olhos do patriarca.5 Durante uma briga com o pai que 

5  Para Didace, “une fille mariée, c’est une branche qui s’échappe de l’arbre pour 
prendre racine ailleurs” (GUÈVREMONT, 2015, p.116). Ao se casar, Marie-Amanda 
tornou-se uma Aubuchon. Quando vai à missa dominical, na igreja de Sainte-Anne, 
ela se senta com a família do marido e se contenta em acenar de longe para os 
parentes do Chenal du Moine. Mesmo estando grávida pela oitava vez, sua prole 
numerosa não pode ser comparada à importância que teria um provável filho 
homem fruto da união de Phonsine e Amable.    
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tem a Acayenne como pivô, Amable finalmente revela o segredo 
guardado a sete chaves: “__ Salissez pas ma femme! Phonsine est 
pas de votre race. Elle est respectable. Salissez-la pas, elle est en 
famille” (GUÈVREMONT, 2015, p.110, grifo nosso).

O clima de guerra que vai se instalar na família, devido à 
rivalidade entre as duas mulheres, vai acabar provocando a partida 
de Amable, que sempre se sentiu desprezado pelo pai. Insatisfeito 
com a indecisão desse último em formalizar a herança a que o 
casal tem direito e que agora parece comprometida pela presença 
da segunda mulher, ele decide tentar a sorte em Montreal, onde 
consegue um emprego como estivador no porto da cidade.

No final da primeira parte, Phonsine, que sofre terrivelmente 
com a ausência do marido, dá à luz uma menina. O sogro, 
que esperava ansiosamente pela vinda ao mundo do sétimo 
Beauchemin, tem uma enorme decepção. Ainda assim, ele pede à 
nora que dê ao rebento o nome Didace, de acordo com a tradição 
da família em relação aos primogênitos. Daí ele e o filho mais 
velho terem Didace no nome. Phonsine, que há dias se consome 
numa febre persistente, não tem forças nem para repetir o nome 
que ele lhe dita: “Didace... Marie-Didace” (GUEVREMONT, 2015, 
p.156). Ela chora de emoção ao saber que, a partir de agora, 
é uma Beauchemin de verdade. Logo chega a notícia do grave 
acidente ocorrido com Amable no porto, que causará sua morte 
no dia seguinte.

Na segunda parte do livro, o tempo opera por elipses sucessivas. 
Em apenas 4 páginas, Marie-Didace passa de um a 3 meses, depois 
de um ano e meio a seis anos. Estamos em 1917; a Europa encontra-
se em guerra há 3 anos. Em Sorel, as fábricas de obuses funcionam 
a todo vapor, enquanto os estaleiros se empenham na construção 
de navios para atender à demanda crescente dos Aliados europeus 
(GUÈVREMONT, 2015, p.167). Aqui começa o início do fim.

O velho Didace tem uma crise de coração durante uma noite 
em que caçava a quilômetros de casa. Depois de receber a visita 
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do médico e do padre Lebrun, grande amigo e companheiro de 
caça, ele morre alguns dias depois. Algumas semanas se passam até 
que a “Acayenne” tem um mal-estar súbito que a faz ir consultar o 
médico em Sorel, mas acaba falecendo em poucos dias. Phonsine, 
que acredita ser responsável pela morte da sogra, cai num estado 
catatônico que, de certo modo, concretiza o enredo de suas fixações 
representadas em seus pesadelos recorrentes.

Angélina, a vizinha leal e prestativa, acaba por tomar conta 
da pequena Marie-Didace. No fim do romance, ao fazer compras 
numa loja, ela acredita ter reconhecido o amado numa foto de 
um pedaço jornal usado como papel de embrulho. Uma nota de 
falecimento acompanhada da foto de um soldado traz a menção: 
“Glorieux disparu”. Ao ser perguntada se reconhece o rosto da 
foto, a dona do comércio responde que o soldado lembra Didace 
quando jovem. Agora que se considera “viúva” do Survenant, ela 
pode assumir plenamente o papel de “mãe postiça” da filha que 
representa o ponto final da saga dos Beauchemin.

As alusões ao “Fend-le-vent” são constantes no segundo 
romance. Mas, de modo, geral, a percepção negativa vai prevalecer 
nas evocações do personagem: 

Le Survenant n’avait pas porté bonheur aux 
Beauchemin. Vrai, sa puissance magnétique n’avait 
plus guère de reflet sur eux: mais le sillon de 
malheur qu’il avait creusé inconsciemment autour 
de leur maison, six ans plus tard le temps ne l’avait 
pas encore comblé”. (GUÈVREMONT, 2015, p.187)

O Survenant seria para muitos a causa de todas as desgraças 
que se abateram sobre a família Beauchemin, como salienta 
DUQUETTE (1973) na página 61.

Na sequência da mesma citação, encontramos uma referência 
ao personagem de Blanche Varieur, outra forasteira, que aparece 
como a causa de todos os males que culminarão com a desagregação 
do clã:
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Cette femme, l’Acayenne, elle n’était pas des 
leurs, elle les frustrait d’une part du vieux bien 
et sans cesse elle les menaçait de la présence 
du fils de son Varieur; cette femme qui prenait 
toujours la part de Marie-Didace et qui se faisait 
aimer de l’enfant au détriment de Phonsine, 
c’était le Survenant qui l’avait présentée 
au père Didace. Sans elle, sans son oeuvre 
sournoise, Amable n’aurait jamais quitté 
le Chenal du Moine, et il ne serait pas mort. 
(GUÈVREMONT, 2015, p.187)

A presença abundante de regionalismos, quebecismos ou 
canadianismos, é um capítulo à parte nos textos em tela, não 
sendo abordada no presente trabalho. Com relação aos aspectos 
estilísticos do texto, podemos ressaltar o uso frequente de imagens 
ligadas à água e da linguagem figurada inspirada nos termos 
marítimos/marinhos, particularmente abundantes em Marie-
Didace. No ensaio Germaine Guèvremont: une route, une maison, o 
crítico Jean-Pierre Duquette mostra que, no romance, 

les images de liquidité abondent du seul fait, 
dirait-on, de la présence de l’Acayenne. Non 
seulement celle-ci s’exprime-t-elle souvent à 
l’aide de métaphores marines, mais plusieurs 
personnages sont saisis – ou décrits  en termes 
de vie d’eau. (DUQUETTE, 1973, p.69)

No terceiro capítulo, Phonsine se escandaliza ao ver a Acayenne 
usando sua xícara e protesta diante do marido e do sogro. Como 
ambos não esboçam nenhuma reação, ela tem um acesso de riso 
descontrolado. Em seguida, o sogro a obriga a se conter:

Une nausée obligea Phonsine à courir au 
dehors. Amable l’y suivit.

– Quoi c’est qu’elle a, la bru? demanda 
l’Acayenne. Elle a-ti des raz de marée?
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Didace haussa les épaules. Il ne comprenait pas 
toujours le langage de sa femme. (GUÈVREMONT, 
2015, p.37, grifo nosso)

Note-se que o termo “raz-de-marée” designa em francês um 
maremoto, um tsunami.

No final da primeira parte, o ancião entra no quarto da nora, 
que está muito enfraquecida depois do nascimento da filha: 
“Didace avait posé la main sur le pied de la couchette. Phonsine 
eut le vertige. Tout tangua dans la chambre” (GUÈVREMONT, 
2015, p.155, grifo nosso). Nessa passagem, observamos o uso do 
verbo “tanguer”, que significa “balançar, jogar” em referência a 
uma embarcação.

Os anglicismos são frequentes nos dois romances, usados 
como empréstimos diretos do inglês ou sob a forma de corruptelas. 
Já nos referimos, anteriormente, ao anglicismo “neveurmagne!”, 
utilizado pelo Survenant. Em Marie-Didace, podemos citar o uso 
de “peddleur”, afrancesamento do inglês “peddler”, referido 
a Zarovitch, o mascate judeu de origem romena que vem 
periodicamente à ilha (GUÈVREMONT, 2015, p.58, grifo nosso). 
O termo aparece ao lado de “colporteur”: vocábulo francês para 
“mascate” (2015, p.57).6

Em Marie-Didace, vamos assistir ao ocaso de um mundo. O 
fracasso do casamento do patriarca com a “Acayenne”, o nascimento 
de uma menina, Marie-Didace, ao invés de um menino, a morte de 
Amable num acidente no porto de Montreal, seguida da morte do pai, 
tudo isso expressa a decadência do clã e o fim da terra como centro 
de gravidade da família Beauchemin (BOIVIN, 1996, p.80). Segundo 
Jean-Perre Duquette, “l’idée directrice de Germaine Guèvremont 
[était] de raconter un monde en train de disparaître, montrer une 
époque qui s’achève” (1973, p.52). Mais adiante, o autor acrescenta:

Dans cette optique, Marie-Didace marque la fin 
de l’aventure: la dernière phrase écrite, il n’y 

6  Com relação aos anglicismos, ver DUQUETTE (1973), p.74.
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avait plus rien à ajouter. Le livre refermé, en 
1947, disait clairement que la vie québécoise 
n’était plus ce qu’elle avait toujours été. Le 
mouvement des transatlantiques sur le fleuve, 
l’industrialisation montante, la modernisation 
(le “progrès”!), tout rendait déjà cette oeuvre 
presque anachronique. Marie-Didace refermait 
une à une les portes ouvertes dans le Survenant, 
comme les volets d’une maison qu’on va quitter 
et où l’on sait qu’on ne reviendra plus. [...] Le 
“petit peuple” du Chenal du Moine comme celui, 
paisible et heureux, de toutes les campagnes du 
Québec, allait se précipiter dans le mirage des 
villes et perdre à jamais sa véritable identité, 
ses traditions ancestrales, ses façons d’être 
naturellement nobles et sereines. Le Surventant 
et Marie-Didace mettaient le point final à une 
époque, à un long épisode du destin québécois. 
(DUQUETTE, 1973, p.52-53)

Antes de concluirmos, gostaríamos de chamar a atenção para 
alguns temas comuns aos dois romances. O primeiro romance 
é marcado pela rivalidade entre duas famílias representadas 
pelos respectivos patriarcas, Didace Beauchemin e Pierre-Côme 
Provençal, que são, na verdade, amigos de infância. O primeiro 
é um proprietário de terras bem-sucedido. O segundo, seu 
“opositor”, além de representar a autoridade política da paróquia 
como prefeito, ocupa ainda a função de agente policial, já que 
é guarda-florestal, o que o leva, em diversas ocasiões, a coibir o 
amigo e rival, braconnier inveterado, em suas tentativas de caçar 
em locais proibidos. O segundo romance, por sua vez, é marcado 
pela rivalidade entre duas mulheres: Alphonsine, nora de Didace, e 
Blanche Varieur, aliás, a “Acayenne” como é conhecida a segunda 
esposa desse último. 

Cabe uma última observação sobre os títulos dos dois 
romances, levando em consideração que se trata de uma história 
do clã Beauchemin em seu momento de decadência. Em Le 
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Survenant, temos o nome do personagem que, literalmente, 
atravessa o espaço onde se passa a trama do livro, o Chenal du 
Moine, na região de Sainte-Anne-de-Sorel, tendo como centro a 
propriedade de Didace Beauchemin. O forasteiro vai “desarrumar” 
e questionar a visão limitada dos habitantes dessa localidade, que 
reagem com desconfiança em relação a tudo o que vem de fora. 
Assim como veio, inopinadamente, o “Grand-dieu-des-routes” 
como é chamado, vai embora, deixando marcas indeléveis em 
todos os que cruzaram o seu caminho.

Marie-Didace, é, como sabemos, o nome da neta do patriarca 
do clã Beauchemin, que, na verdade, esperava ansiosamente 
o nascimento de um menino. Ocorre que o personagem que dá 
título ao livro só parece na segunda parte do romance (que é muito 
inferior à primeira), na qual sua vida é relatada do nascimento 
aos 6 anos. O futuro romanesco do personagem é, portanto, uma 
interrogação, já que o projeto de escrita de um terceiro livro 
planejado pela autora, que chega a publicar um capítulo numa 
revista, acaba sendo abandonado (LEMIRE, 1982, p.609-610).

Uma observação se faz necessária no que diz respeito à 
desvalorização da linhagem feminina, num universo marcado 
pelo patriarcado. Como apontado no início desse trabalho, a 
questão da filiação está no cerne do romance da terra. Os textos 
estudados põem em destaque os ciclos da natureza, que conotam 
a feminilidade com suas promessas de rebentos e de continuidade 
da vida. No entanto, em que pese a importância da memória 
associada ao personagem de Mathilde, morta prematuramente, a 
figura da mulher parece ser intercambiável. Um exemplo disso se 
encontra no fim do capítulo IX de Le Survenant, durante a visita 
de Marie-Amanda à família em companhia do marido e dos filhos, 
os pequenos Mathilde e Éphrem. É digno de nota o fato de que a 
filha mais velha tenha escolhido os nomes da mãe e do irmão mais 
novo como forma de homenagear dois entes queridos falecidos. 
Voltando ao episódio citado acima, na hora da refeição, a emoção 
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de todos é palpável “devant la place vide de Mathilde: depuis sa 
mort personne ne l’avait occupée. Marie-Amanda alla chercher sa 
petite et l’y installa: une feuille tombe de l’arbre, une autre feuille la 
remplace” (GUÈVREMONT, 2005, p.91-92, grifo nosso).

À guisa de conclusão, gostaríamos de dizer que nossas 
pesquisas sobre alguns dos títulos mais significativos da produção 
literária do romance regionalista do Canadá francês visam, antes 
de tudo, a divulgar essas obras tão pouco conhecidas e estudadas 
em nosso país. Observamos, no entanto, que nossa abordagem, 
muitas vezes, assume ares de resenha pela ênfase dada aos 
aspectos informativos, sem que isso represente qualquer demérito 
do ponto de vista da pesquisa.

No caso dos textos da autora analisada, podemos ressaltar o 
olhar original lançado na criação de um universo ficcional no interior 
de um subgênero literário que, à época, já dava sinais de desgaste 
junto ao público leitor. Nas palavras de Pierre de Grandpré:

Avec Germaine Guèvremont, nos lettres ont eu 
la révélation d’une peinture de la vie familiale 
et sociale du paysan plutôt que de ses travaux; 
et l’on s’est aperçu que cette différence de 
perspective, cette “féminisation”, en quelque 
sorte, de la matière, avait suffi pour renouveler 
le genre. (1968, p.292)

Nesse sentido, a obra de Germaine Guèvremont aparece como 
o testemunho de uma época e de um mundo cujos traços distintivos 
serão varridos pelos ventos da modernidade representados pelo 
advento, nos anos sessenta, da chamada “Revolução tranquila” 
no Quebec.
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O POeMA eM PrOsA NO PrOJetO estÉtIcO de 
cAMILLe LeMONNIer e JOrIs-KArL HUYsMANs

rubens Vinícius Marinho Pedrosa (UFrJ – dO)

Camille Lemonnier (1844-1913) e Joris-Karl Huysmans (1848-
1907) são dois escritores naturalistas cuja notoriedade advém 
principalmente de suas respectivas obras romanescas. Camille 
Lemonnier é considerado uma figura emblemática do naturalismo 
na Bélgica, obtendo reputação, sobretudo, através de romances 
como Un Mâle (1882), Happe-chair (1886), L’Homme en amour 
(1897) e Adam et Ève (1899). Joris-Karl Huysmans publicou romances 
entre os quais se incluem aqueles estritamente naturalistas, como 
Marthe; histoire d’une fille (1876) e Les Soeurs Vatard (1878) e 
outros nos quais os procedimentos e preocupações existentes 
neste movimento literário parecem menos evidentes, porém são 
igualmente reconhecidos como em À rebours (1884), En route 
(1887), Là-bas (1891) e La Cathédrale (1898).

Não obstante, tanto Lemonnier quanto Huysmans praticaram 
outros gêneros literários, como o conto, a novela, a crítica de arte 
e o poema em prosa. Tratarei aqui deste último.

O presente texto é derivado de meu projeto de pesquisa de 
Doutorado intitulado “Fronteiras artísticas, culturais e genéricas: 
o poema em prosa na obra de Camille Lemonnier e Joris-Karl 
Huysmans”. Lemonnier publicou os volumes Nos Flamands (1869) 
e Croquis d’automne (1870). O primeiro se configura como uma 
obra híbrida que participa dos gêneros poema em prosa, crítica de 
arte, crônica e reflexões. Os textos que compõem Nos Flamands 
têm em comum o apreço pela tradição pictural flamenga que 
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permeia a obra de Lemonnier, Croquis d’automne, como o nome 
indica, se apresenta como uma série de croquis de paisagens cujas 
cores remeteriam ao outono. Apesar da referência explícita ao 
croqui, gênero pictórico esboçado que se encontra na escala mais 
baixa de prestígio entre os gêneros picturais, os poemas em prosa 
do volume trazem uma exuberância de cores e representações 
detalhistas que remetem à pintura flamenga.

Huysmans publicou o volume de poemas em prosa Le Drageoir 
aux épice em 1874. Nesta obra, o escritor começaria a forjar a 
estética naturalista com um forte apelo pelo pictórico, que será 
desenvolvida ao longo de sua produção ficcional. É na ocasião da 
publicação do Drageoir aux épices que Joris-Karl Huysmans (nascido 
Jean-Marie-Georges) adotará o prenome pelo qual ficou conhecido. 
Descendente de pintores holandeses, Huysmans visava resgatar 
a sua herança familiar e também demarcar o interdiscurso com 
a pintura que estaria presente em grande parte de suas obras a 
partir de Drageoir aux épices (LAMBERT, 2017, p.193; CATHARINA, 
2005, p.104-105). Huysmans retoma o gênero poema em prosa em 
1880, alguns anos após ter publicado Le drageoir aux épices e seus 
primeiros romances. Em Croquis parisiens, o escritor traz cenários 
da capital francesa e seus arredores, demonstrando a aproximação 
do escritor com a pintura impressionista.

O interesse nos poemas em prosa dos dois escritores reside 
em alguns fatores, entre os quais está a relação dessas obras com 
outros gêneros literários praticados por Lemonnier e Huysmans, 
como o romance, o conto e a crítica de arte. Outra questão 
importante a ser discutida corresponde ao pertencimento dos 
poemas em prosa dos dois escritores a seus respectivos projetos 
de naturalismo.

A relação de Camille Lemonnier e Joris-Karl Huysmans, além 
de ser de amizade, também era permeada por trocas, tanto no 
nível estético quanto no de relações úteis no campo literário, 
como o contato com editores ou outros escritores. Lemonnier e 
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Huysmans mantinham contato através de uma correspondência 
regular, além de circularem nos meios literários, belga e francês, 
publicando em revistas literárias e periódicos de ambos os 
países. Ambos publicaram com certa frequência em L’artiste, 
revista literária belga que circulou entre 1875 e 1878. Na França, 
Lemonnier e Huysmans publicaram poemas em prosa na revista 
Musée des deux mondes. Lemonnier publicou uma série de 
poemas intitulada Études d’après nature, nas edições de 1° e 15 
de julho, 15 de agosto, 15 de setembro, 1° e 15 de outubro de 
1876 (HUYSMANS, 1957, p.7). Huysmans publicou, no número 
de 1° de junho, “Croquis et eaux fortes” e “Maître Karel Brand” 
(VANWELKENHUYZEN, 2015, p.30).

As trocas estéticas e a circulação de Lemonnier e Huysmans 
pelas mesmas publicações e editoras indica que eles pertenceriam 
a uma mesma tribo. O conceito, tal como compreende Dominique 
Maingueneau, seria o agrupamento de artistas e escritores 
que compartilham princípios estéticos semelhantes, podendo 
corresponder a cenáculos, escolas, grupos ou academias. A tribo 
está inserida em um tipo de sociabilidade universal, inscrita no 
pertencimento à chamada República das Letras. Os integrantes de 
uma tribo não precisam necessariamente estar no mesmo espaço 
físico ou no mesmo país, podendo haver processos de união ou 
de filiação nos quais ora os integrantes da tribo se comuniquem 
por cartas ou mesmo sequer tenham qualquer tipo de contato, 
o que ocorre em casos de filiações entre artistas que não são 
contemporâneos entre si (MAINGUENEAU, 1993, p.27-28). As 
diversas possibilidades de composição da tribo viabilizam, por 
exemplo, a existência de um mesmo ramo de um movimento literário 
em dois espaços geográficos diferentes, caso do naturalismo aqui 
representado por Lemonnier e Huysmans. O naturalismo pode ser 
considerado como um movimento literário internacional, tendo 
se desenvolvido em diversos países, quase simultaneamente. 
A estética foi ressignificada em cada campo literário onde se 
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desenvolveu, colocando, de certo modo, em xeque a noção de 
literatura nacional (CASANOVA, 1999, p.249). As trocas efetuadas 
por Lemonnier e Huysmans seriam então decorrentes do 
cosmopolitismo literário que era uma realidade na segunda 
metade do século XIX.

É possível encontrar, nos poemas em prosa de Camille 
Lemonnier e Joris-Karl Huysmans, a estética e os temas 
desenvolvidos em obras de outros gêneros praticados pelos 
autores ao longo de suas trajetórias. O volume de poemas em 
prosa Croquis d’automne, de Lemonnier, traz uma utilização das 
paisagens naturais que tem continuidade principalmente em suas 
obras romanescas. Isso está relacionado a uma concepção pagã, 
evidenciada pela escolha do outono como tema do livro, pois 
corresponde à época do equinócio, mas também a uma tensão 
entre natureza e meio urbano, este em franca expansão no século 
XIX, pintado pelos escritores naturalistas como lugar de inúmeros 
problemas sociais e, subjacente à questão do meio natural, a 
preocupação com os instintos humanos, comum aos naturalistas e 
também aos críticos das sociedades cristão-ocidentais que tratam 
o corpo como objeto vergonhoso. Além disso, as descrições 
presentes nos romances, contos, escritos sobre arte e poemas em 
prosa possuem componentes de prosa poética, o que leva a uma 
aproximação da prosa com a poesia. Com relação a Nos Flamands, 
os textos presentes na coletânea têm em comum a reinvindicação 
da tradição pictórica da região de Flandres, em especial as pinturas 
de Pieter Brueghel (1525-1569), Jacob Jordaens (1593-1678) e 
Peter Paul Rubens (1577-1640) como elementos importantes da 
construção da cultura belga (BROIGNEZ Apud BERTRAND, BIRON, 
DENIS & BENOÎT, 2006, p.120). No poema em prosa que abre Nos 
Flamands, intitulado “Les modèles de Rubens”, Lemonnier exorta 
os artistas, seus contemporâneos, a estarem atentos a essa 
herança cultural: “Ó grande coração de Flandres! Em quais peitos 
fostes parar? Onde estão os filhos dos velhos flamengos? Modelos 
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de Rubens, qual pincel saberá vos retraçar, inspirado somente 
pelos traços populares?” (LEMONNIER, 1869, p.3).1 Considerando 
o modo como o autor se reporta à essa tradição pictórica, não 
é por acaso que a estética materialista e as cores vigorosas dos 
pintores dos séculos XVII e XVIII serão integradas ao seu projeto 
de naturalismo belga, perpassando toda a sua obra.

O naturalismo de Joris-Karl Huysmans distingue-se daquele 
de Camille Lemonnier em relação à ambientação. Enquanto 
o naturalismo deste seria predominantemente campesino, o 
de Huysmans seria parisiense ou suburbano, as tramas de seus 
romances ambientadas na capital francesa e arredores. As obras 
de Huysmans dão testemunho das preocupações estéticas de seu 
autor. Em Le Drageoir aux épices, é a pintura dos Países Baixos, 
holandesa e belga, que se faz presente, seja através da evocação de 
cenas emblemáticas oriunda dessa tradição artística (“La kermesse 
de Rubens”), ou de um pintor em especial, como “Adrien Brauwer”, 
que também traz uma transposição de Interior da tabacaria 
(c.1630-1632). Em Les Sœurs Vatard, temos transposições de arte 
com base na pintura impressionista (CATHARINA, 2005, p.28-29) 
e À rebours, por sua vez, configura-se como um romance-crítica, 
colocando a arte em primeiro plano, através da presença de 
ekphrasis de quadros, artefatos e objetos de decoração, além de 
promover reflexões sobre arte e formas literárias como o próprio 
poema em prosa, o qual o protagonista Des Esseintes chamava de 
“óleo essencial da arte”. Há, além disso, Là-bas, que através do 
olhar treinado do escritor Durtal, associa a estética dos primitivos 
alemães como Matthias Grunewald (1470-1528) ao naturalismo, 
efetuando ainda reflexões sobre este movimento literário. Croquis 
parisiens, obra que marca o retorno de Huysmans ao poema em 
prosa, após a publicação de seus primeiros romances, traz um 
apelo pelo banal e pelo cotidiano em suas sete partes intituladas 

1  O grand coeur des Flandres ! En quelles poitrines êtes vous donc passé? Où 
sont les enfants des vieux Flamands? Modèles de Rubens, quelle brosse saura vous 
retracer, inspirée seulement des traits populaires?
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“Les Follies bergèges en 1879”, “Le Bal de la brasserie européenne 
à Grenelle”, “Types de Paris”, “Paysages”, “Fantaisies et petits 
coins”, “Natures mortes” e “Paraphrases”, pintando tipos e 
cenários da capital francesa e arredores em cenas que remetem 
às pinturas impressionistas e aos croquis, como o título indica.

As obras literárias de Huysmans acompanham a mobilidade 
de suas preocupações estéticas, desde o realismo da tradição 
setentrional, passando pelo impressionismo e pelos primitivos 
alemães, além de um acolhimento aos estilos de pintura considerados 
menores na escala de valor das artes, como as naturezas-mortas e 
técnicas como a dos croquis, das águas-fortes e das sanguíneas. Já 
Lemonnier desenvolve uma obra que tem na pintura flamenga um 
importante componente estético. Tal apreço pela herança pictural 
flamenga pode ser compreendido como uma afirmação de caráter 
nacionalista, tendo vista que esta estética seria pertinente a uma 
distinção cultural, sobretudo frente ao campo francês. Entretanto, as 
representações realistas e, por vezes cruas dos pintores flamengos 
e holandeses seriam integrantes da literatura naturalista, o que 
tornaria compreensível o fato de Lemonnier, Huysmans e outros 
escritores naturalistas como Émile Zola (1840-1902) se servirem 
desta estética. Sobre este último, um exemplo bastante lembrado é a 
cena do romance L’Assommoir (1877) na qual, em uma passagem pelo 
Museu do Louvre, durante as núpcias de Gervaise, os personagens, 
oriundos da classe operária, param em frente à Quermesse de 
Rubens, se identificando imediatamente com aquela estética. Não 
obstante, Lemonnier escreveu sobre artistas contemporâneos, como 
Félicien Rops (1838-1898), pintor, gravurista e litógrafo associado ao 
simbolismo e ao decadentismo, a quem o escritor dedicou o estudo 
monográfico Félicien Rops; l’homme et l’artiste (1908) e o pintor 
realista Gustave Courbet (1819-1877), a quem Lemonnier dedicou o 
estudo Gustave Courbet et son œuvre (1878).

Os poemas em prosa de Lemonnier e Huysmans poderiam, 
em um primeiro momento, serem vistos como obras de juventude, 
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sem muita relação com o que seriam as suas “grandes obras”. Tal 
hipótese poderia ser comprovada pelo que os próprios escritores 
dizem sobre os volumes de poemas em prosa. Há uma curta 
nota que abre o volume Croquis d’automne, na qual se lê que as 
páginas que se seguiam estavam sendo publicadas “com os seus 
erros, suas irregularidades, suas inexperiências, sua juventude e 
as irregularidades de um estilo que se busca, tais qual saíram da 
pena”. Como a nota não está assinada, não se sabe se as palavras 
são do editor ou de Lemonnier. Huysmans, em carta ao pintor 
holandês Arij Prins (1860-1922), datada de 24 de fevereiro de 1886, 
dizia que enviaria ao amigo um exemplar do Drageoir aux épices, 
embora classificasse aquela obra como “medíocre” e “besteiras de 
juventude às quais se deveria atribuir pouca importância apenas”. 
A declaração de Huysmans permite pensar igualmente que ele, 
desde quando lançou a obra que o introduziria de fato no campo 
literário, praticava diversas formas literárias experimentalmente, 
o que teria culminado com À rebours e tem prosseguimento com 
as obras subsequentes, como Là-bas (1891) e La Cathédrale (1898). 
Camille Lemonnier, além dos romances e escritos sobre arte, 
publicou, ao longo de toda a sua carreira, outros gêneros propícios 
à experimentação, como os volumes C’était l’été (1900) e La Petite 
femme de la mer (1898), que contêm contos que se constituem como 
prosas poéticas. Nota-se que as obras referidas foram produzidas 
cerca de vinte anos após Croquis d’automne, em um momento 
avançado da trajetória do escritor (BOURDIEU, 2008, p.71).

É notório, então, que os poemas em prosa compõem o projeto 
estético de Camille Lemonnier e Joris-Karl Huysmans. O poema 
em prosa que, nas palavras de Henri Scepi, “se deixa interpenetrar 
por formas genéricas e modelos estéticos” (SCEPI Apud BONNET & 
SEILLAN, 2010, p.193), seria a forma mais adequada ao trabalho de 
estilo e à invenção. O poema em prosa em si teria uma dinâmica 
transgenérica que se inscreveria “em uma relação frontal” que não 
visaria “nem a transposição de recursos formais, nem a imitação 
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de categorias rítmicas” (SCEPI Apud BONNET & SEILLAN, 2010, 
p.191). O fato de o poema em prosa não ter tido manifestamente a 
ambição de ser, em termos de forma, ritmo e métrica, equivalente 
ao poema em versos, colaboraria para que ele abarcasse outros 
gêneros como a crônica, a crítica de arte, a narrativa, etc. Indo 
além, o poema em prosa seria um gênero do qual diversos outros 
gêneros participam e, assim, formam a sua singularidade genérica 
(ADAM, MARTENS & WILLEN, 2014, p.191-192).

O poema em prosa se configura como um gênero literário de 
genericidade complexa (ADAM & HEIDMANN, 2011). Isso porque se 
trata de uma forma poética em prosa que engloba traços tanto de 
outros gêneros discursivos, sejam eles em verso ou em prosa, quanto 
de modos de textualização que são inerentes a outros gêneros. O 
naturalismo em si próprio compartilharia com o poema em prosa 
a natureza genérica, abarcando características de outros estilos 
literários e mesmo de discursos não literários (BAGULEY, 1995, 
p.6), sendo construído através de obras que ajudam a constituir as 
convenções ligadas ao gênero.

Há de se considerar igualmente a existência de formas poéticas 
associadas ao naturalismo, como o poema em prosa e mesmo o 
poema em verso. Este foi praticado por escritores naturalistas 
como o francês Henry Céard (1851-1924), que publicou alguns 
poemas em versos na revista L’Artiste e os belgas Théodore Hannon, 
com os volumes Rimes de joie (1882) e Au pays du Manneken-
Pis (1883) e Émile Verhaeren (1855-1916), cujo volume intitulado 
Les Flamandes (1883) seria composto de poemas naturalistas 
(CABANÈS Apud BECKER & DUFFIEF, 2017, p.753). Edmond de 
Goncourt, que junto com seu irmão Jules cunhou o termo escrita 
artista (écriture artiste), publicou em Pages retrouvés (1886) o 
poema em prosa “La maison de campagne d’un vieux juge”.

O pertencimento dos poemas em prosa ao projeto de 
naturalismo de Lemonnier e Huysmans demonstra a possibilidade 
de desenvolvimento de uma forma poética dentro deste 
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movimento literário, associado principalmente ao romance. 
Considerando a complexidade genérica do poema em prosa, os dois 
escritores se serviram de um gênero propício à experimentação, 
desenvolvendo textos que manifestam as suas preocupações 
estéticas e se integram ao conjunto de suas respectivas obras, 
nas quais predominam o diálogo com as artes. Tal característica 
que perpassa a obra de Lemonnier e Huysmans, se encontrando 
nos seus romances, contos, críticas de arte e poemas, corrobora 
a existência de trocas culturais existentes entre a França e a 
Bélgica, assim como um cosmopolitismo literário representado 
pelo naturalismo no século XIX.
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A cIrcULAçãO de teXtOs de tHÉOPHILe 
GAUtIer NO BrAsIL eNtre 1854 e 1865

sabrina Baltor de Oliveira (UerJ)

Após o término da minha pesquisa de doutorado que 
demonstrou, através da análise dos contos fantásticos de Théophile 
Gautier, a formulação estética de uma literatura plástica que ditou, 
de certa forma, os preceitos da teoria da Arte pela Arte, me interessei 
em estudar como se desenvolveu, em terras brasileiras, o gênero 
fantástico, considerado por muitos críticos, na segunda metade do 
século XIX e em grande parte do século XX, uma literatura menor.

Para isto, decidi começar esta investigação através de um ponto 
de partida conhecido: os contos fantásticos de Théophile Gautier. 
Seus textos circulavam pelos periódicos brasileiros? Se sim, quais 
eram esses textos? Seus contos fantásticos eram apreciados por 
leitores e escritores? Em que medida a publicação de seus contos 
fantásticos ajudou na popularização e no desenvolvimento deste 
gênero no Brasil?

A primeira publicação de Théophile Gautier, em um periódico 
francês, ocorreu em 1831, no dia 04 de maio, em Le Cabinet de Lecture, 
significativamente foi igualmente seu primeiro conto fantástico, La 
Cafetière. Em 8 de outubro do mesmo ano, em Le Mercure de France 
aux XIXesiècle, escreve sua primeira crítica de artes: Le Buste de Victor 
Hugo. Assim, adotei como ponto de partida para a pesquisa, buscar 
por referências a Théophile Gautier e seus textos a partir da década 
de 30 do século XIX em periódicos brasileiros através do site da 
hemeroteca digital da Fundação Biblioteca Nacional.1 

1 Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/.
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Na década de 30, nada foi encontrado. No entanto, advirto que, 
embora o site da hemeroteca digital brasileira seja um instrumento 
precioso e muito prático para pesquisadores que trabalham com 
fontes primárias, pude verificar, desde os primeiros passos deste 
estudo, que há lacunas no sistema óptico de busca, seja pela 
qualidade da digitalização das páginas, seja pela condição material 
do periódico. A publicação do primeiro conto de Théophile Gautier 
em periódico brasileiro, por exemplo, apenas descobri quando fui 
explorar um pouco mais o jornal em que foi publicado. O sistema 
selecionou uma referência à venda do livro em francês do conto cuja 
tradução estava sendo publicada na primeira página do jornal, mas 
este conto o sistema não identificou, pois a assinatura de Gautier na 
publicação do último capítulo estava um pouco apagada. A solução 
para sanar um pouco as lacunas do sistema óptico é tentar variar, 
ao máximo, as palavras de referência na busca.

Deste modo, os primeiros resultados desta pesquisa se 
concentraram da década de 40 até metade da década de 50 do 
século XIX. A primeira referência ao escritor Théophile Gautier 
ocorre em 08 de outubro de 1842 no Museu Universal: jornal das 
famílias brasileiras, na seção miscelânea. Trata-se de um conto 
intitulado O Relógio de M. Charlet. O texto se apresenta como 
uma narrativa verídica endereçada por meio de carta ao escritor 
Théophile Gautier e assinada por Méry. Há uma informação 
importante a respeito desta publicação para nossa pesquisa que 
se repetirá em outros momentos: a rapidez com que este conto 
foi traduzido e publicado em um jornal brasileiro, uma vez que o 
lançamento no periódico francês La Presse ocorre em 16 de abril de 
1842, ou seja, apenas seis meses antes do jornal carioca. 

Dentro deste período, de 1842 a 1854, há mais 16 referências 
ao escritor Théophile Gautier, dentre elas, a mais importante para 
o desenvolvimento de nossa pesquisa é a publicação de As Duas 
Estrelas (Les Deux Étoiles) na seção folhetim do jornal Diário do Rio 
de Janeiro de 13 de julho de 1849 a 29 de agosto do mesmo ano, 
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em 24 folhetins. Em cada edição, quatro páginas eram publicadas, 
totalizando, ao fim da empreitada, 94 páginas. O Diário do Rio 
de Janeiro traz uma particularidade curiosa: o romance que era 
publicado, no rodapé do jornal, no tradicional espaço reservado 
ao folhetim, foi diagramado e colocado de forma a ser recortado, 
dobrado e conservado pelo leitor como um livro.

Assim como o texto de Méry, publicado no Brasil seis meses 
depois de seu lançamento na França, o romance As Duas Estrelas 
foi traduzido e lançado no Diário do Rio de Janeiro em menos de 
um ano. Ele foi publicado originalmente no jornal La Presse d’Émile 
de Girardin, do dia 20 de setembro a 15 de outubro de 1848, em 20 
folhetins, 4 a menos do que a tradução brasileira.

No dia 13 de agosto, quando a publicação brasileira 
completava um mês, o folhetim não foi impresso, mas aparece, 
na página 3 do periódico, um anúncio de venda do livro As 
Duas Estrelas, em francês, na livraria Belga-Francesa, na rua do 
Ouvidor, 105, por 600 réis.

A livraria Belga-Francesa provavelmente apostou na curiosidade 
do leitor do Diário do Rio de Janeiro que já acompanhava a história 
de aventura escrita por Gautier há um mês. O anúncio da livraria 
Belga-Francesa é impresso junto à publicação do conto em mais 
duas oportunidades: 14 e 20 de agosto. Tal investimento da livraria 
em divulgar a venda do livro, mesmo que em francês, pode indicar 
certo sucesso do folhetim do escritor francês junto ao leitor carioca. 
É curioso notar que a primeira publicação do romance em formato 
de livro ocorreu no fim de 1848 por uma editora belga, a Taride. 
Certamente, é esta a edição vendida pela livraria Belga-Francesa, 
já que a segunda edição do romance ocorre somente em 1851 na 
editora de Hippolyte Souverain com o título Partie Carrée.

Embora As Duas Estrelas não pertença ao gênero fantástico, 
trata-se de uma novela de aventura que muito atraía o leitor 
de folhetins. Em 1853, outra novela de Gautier, Militona, é 
traduzida e publicada em outro jornal carioca, Correio Mercantil, 
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em 15 folhetins, de 22 de outubro a 30 de novembro de 1853. 
Originalmente, Militona foi publicada pelo La Presse de primeiro a 
16 de janeiro de 1847.

A continuação de nossa pesquisa não seguiu esta linha 
cronológica. Abandonei as referências a Théophile Gautier em 
1854 e me concentrei na presença dos contos fantásticos do 
escritor francês nos escritos do autor naturalista canônico Aluísio 
Azevedo. Evidentemente, os textos que faziam referência aos 
contos fantásticos de Gautier não pertenciam à estética naturalista 
e, portanto, eram menos valorizados e estudados pelas histórias 
literárias e por críticos brasileiros do final do século XIX e maior 
parte do século XX. No entanto, é curioso notar como certas obras 
são esquecidas, embora tenham feito um sucesso estrondoso, 
entre os leitores, na época de sua primeira divulgação em folhetim 
e nas primeiras edições em volume, como indicam as tiragens, por 
exemplo de A Mortalha de Alzira de Aluísio Azevedo.

As edições deste romance de Aluísio, cuja história foi mais 
do que inspirada em La Morte Amoureuse de Théophile Gautier, 
informação confessada pelo próprio autor no prefácio da edição 
em volume, saíram em tempo recorde. Vale lembrar que a primeira 
publicação em formato livro é de 1893, dois anos depois do 
lançamento em folhetim na Gazeta de Notícias, e a segunda edição 
já data de 1895, apenas dois anos depois, atingindo o décimo 
milheiro, marca absolutamente recorde para a época.

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)2, 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 

2  O nome da editora é Briguiet & Cia.
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de um ano. O filho desprezado se impôs pela 
popularidade. O pecado das noites de amor e 
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. 
(ESTEVES, 2014, p.116)

Mesmo após essas duas primeiras edições em volume, A 
Mortalha de Alzira ainda foi mais uma vez publicada em folhetim 
no jornal Pacotilha do Maranhão entre 22 de julho e 10 de outubro 
de 1896, o que prova, mais uma vez, a grande popularidade deste 
romance insólito de Aluísio Azevedo.

Depois de estudar a relação de A Mortalha de Alzira com o 
conto La Morte Amoureuse de Théophile Gautier, de analisar as 
publicações e a recepção crítica de A Mortalha, minha pesquisa 
se concentrou nos contos de Aluísio Azevedo. Diferentemente 
também dos romances canônicos de Aluísio que são identificados 
como um retrato fiel e quase científico da sociedade nos moldes 
de Zola, embora seja possível identificar sempre neste escritor 
brasileiro uma escrita híbrida que conciliava características 
folhetinescas, tão caras ao público, com a observação minuciosa 
da sociedade, tão cara à escola naturalista, os contos de Aluísio 
são mais fantasiosos, insólitos e alguns podem ser classificados, 
inclusive, como pertencentes ao gênero fantástico, a título de 
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exemplo podemos citar o conto Último Lance. A maioria dos contos 
de Aluísio foram publicados primeiro em periódicos e depois foram 
reunidos pelo próprio autor em duas edições em volume: em 1893 
com o título Demônios e em 1897 com o título Pegadas. Alguns 
contos se repetem nas duas edições, enquanto alguns só aparecem 
na primeira e outros apenas na segunda. No conto Como o demo as 
arma, a personagem principal é uma grande leitora de Théophile 
Gautier e, por isso, possui uma imaginação muito fantasiosa a 
ponto de acreditar que o rapaz que a corteja é o próprio demônio. 
A ironia de Aluísio nesse conto, que longe de despertar medo 
provoca mais risos, se assemelha muito à do próprio Gautier em Les 
Jeunes-Frances que, no conto Onuphrius, também critica as mentes 
superexcitadas, fantásticas e por vezes quase delirantes dos leitores 
apaixonados por Hoffmann.

Outra análise, que realizei ainda buscando os traços da 
presença do gênero fantástico na literatura brasileira do século 
XIX, foi a questão do olhar maldito, do olhar trágico, do olhar 
mágico e onisciente em A Luneta Mágica de Joaquim Manuel de 
Macedo, o que me levou a compará-lo com o conto de Théophile 
Gautier, Jettatura, cujo título já revela, em italiano, a temática 
do mau-olhado. Na dissertação de mestrado, Trajetórias da 
recepção crítica de Joaquim Manuel de Macedo, Leandro Thomaz 
de Almeida mostra 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 o 
autor, tais como O rio do quarto e, sobretudo, A luneta mágica, 
considerado o primeiro romance de fantasia da literatura 
brasileira e que foi solenemente ignorado pela crítica canônica, 
da mesma forma que A Mortalha de Alzira de Aluísio Azevedo, 
como demonstramos anteriormente.
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Toda essa introdução para explicar o porquê do meu interesse 
pela circulação dos textos de Théophile Gautier no Brasil, 
sobretudo aqueles pertencentes ao gênero fantástico, e por 
sua recepção no campo literário brasileiro. O período separado 
para estudo é um retorno às origens da pesquisa, uma vez que 
havia parado de procurar pelas referências ao escritor francês, 
nos periódicos brasileiros digitalizados na hemeroteca do site da 
Biblioteca Nacional, exatamente em 1854 e, assim, delimitei o 
período de aproximadamente dez anos para realizar um trabalho 
quase que de detetive a fim de descobrir relações tão profícuas 
como aquela existente entre A Mortalha de Alzira de Aluísio 
Azevedo e La Morte Amoureuse de Théophile Gautier.

Outro objetivo desta pesquisa é tentar entender as razões 
pelas quais obras que despertavam tanto o interesse do leitor do 
século XIX a ponto de bater recordes de venda, em folhetim e em 
livro, foram solenemente ignoradas pelos críticos. Seria porque 
eram inferiores esteticamente? Ou por que obras com temáticas 
universais ligadas ao medo, ao horror, ao terror não contribuíam 
para a formação de uma identidade literária nacional?

Ora, é evidente que, na segunda metade do século XIX, 
observa-se nos textos críticos publicados nos periódicos e nas 
recentes histórias literárias, o objetivo de descrever e de consolidar 
uma literatura de caráter nacional. Estes textos buscavam a 
singularidade que constituiria a literatura brasileira.

Um dos grandes cânones da nossa literatura, Machado de 
Assis, também publicava seus romances primeiramente no espaço 
destinado ao folhetim para depois publicá-los em volume e 
costumava, assim como outros escritores, usar o espaço oferecido 
pelos jornais para defender sua obra, comentar sobre outros 
autores, refletir sobre a literatura nacional. No periódico, O Espelho, 
Machado escreve um texto intitulado O folhetinista, na seção 
Aquarelas, em que defende uma literatura de caráter nacional, 
que abarcasse “a cor local”. Pede por textos que distinguissem a 
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nossa literatura. Tal posicionamento, igualmente adotado pela 
maioria dos críticos literários, acarretará o esquecimento de textos 
populares entre os leitores, no século XIX, como Lanterna Mágica e 
Mortalha de Alzira, marcados pela fantasia, pelo insólito.

Força é dizê-lo; a cor nacional em raríssimas 
exceções tem tomado o folhetinista entre 
nós. Escrever folhetins e ficar brasileiro é na 
verdade difícil.

Entretanto como todas as dificuldades se 
aplanam, ele podia bem tomar mais cor local, 
mais feição americana. Faria assim menos 
mal a independência do espírito nacional, tão 
preso a essas imitações, a esses arremedos, 
a esse suicídio de originalidade e iniciativa. 
(ASSIS, 1859, p.2)

É interessante lembrar que, em 1859, Machado tinha 20 anos 
e ainda nenhuma obra publicada em livro. Seu primeiro romance, 
Ressureição, é de 1872, a partir daí publicaria crônicas, contos, 
romances e poesia, primeiro em folhetim para depois ter sua obra 
impressa em volume. É muito provável que, com esse texto de 
1859, Machado estivesse incomodado com o pequeno espaço da 
literatura brasileira nos jornais da época, que publicavam muito 
mais traduções de célebres folhetinistas, sobretudo os franceses. 
Na verdade, assistimos uma luta simbólica por um “lugar ao sol” 
nos periódicos, nas edições e, consequentemente, no campo 
literário brasileiro ainda em formação. No entanto, o discurso 
de que era preciso dar “uma cor local” ao folhetim fadará ao 
quase desaparecimento uma boa parte dos romances que não 
apresentam esse componente de brasilidade, como os contos 
fantásticos ou os romances policiais. Estes gêneros igualmente 
não se encaixam nas escolas literárias que são marcos das histórias 
da literatura de uma boa parte dos países ocidentais, inclusive o 
Brasil, mas que foram, no entanto, “importadas” sobretudo da 
França, da Alemanha e, um pouco menos, da Inglaterra. Como diz 
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Anne Marie Thiesse: “nada mais internacional do que a formação 
das identidades nacionais” (THIESSE, 1999, p.11). Márcia Abreu 
explica bem o fenômeno de obliteração de certas obras, na 
apresentação do livro Romances em movimento: A circulação 
transatlântica dos impressos (1789-1914):

A centralidade oferecida às escolas literárias, 
definidas por meio de um conjunto de 
características supostamente comuns aos 
textos mais relevantes de um período, leva 
também ao apagamento de obras de grande 
circulação, como os romances policiais que, 
embora tenham tido ampla difusão, não 
costumam fazer parte dos textos comentados 
em histórias da literatura, entre outros motivos, 
por não se filiarem a nenhuma das escolas 
preestabelecidas. (2016)

Outro propósito desta pesquisa é resgatar textos fantásticos 
brasileiros perdidos em um oceano de páginas digitalizadas de 
jornais e revistas da segunda metade do século XIX e início do 
século XX, assim como de verificar quais os contos do gênero 
fantástico circulavam pelo Brasil. Em um primeiro momento nos 
concentraremos em Gautier, mas futuramente pretendemos alargar 
os limites de nossa pesquisa.

Como mencionamos no começo, essa procura por referências a 
Gautier nos periódicos brasileiros de 1842, data da primeira menção 
encontrada, até 54, teve como resultado 17 citações ao escritor 
francês, incluindo a publicação de duas novelas: As Duas Estrelas, no 
jornal Diário do Rio de Janeiro e Militona, no Correio Mercantil. 

De 1854 a 1865, período que separamos para a atual 
investigação, encontramos mais do que o triplo de referências ao 
escritor Théophile Gautier: 57, em 20 periódicos diferentes, que 
eram editados e circulavam em vários estados: Rio de Janeiro(12), 
Pernambuco(2), São Paulo(2), Ceará(1), Pará(1), Maranhão(1) e Santa 
Catarina(1). Organizarei essas citações por temas e as analisarei 
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em conjunto, dando destaque evidentemente às publicações mais 
importantes para a nossa pesquisa.

Das 57 referências, 16 são anúncios de venda ou de leilão de 
livros de Gautier junto com outros romancistas europeus, sobretudo 
os franceses, sendo que destas 16 referências, 12 são anúncios da 
livraria Garnier do Rio de Janeiro. Destaco que não são o número 
de vezes que estes anúncios foram veiculados, mas sim o número 
de anúncios diferentes, com obras diversas de Théophile Gautier: 
volume que incluía contos fantásticos ou maravilhosos como La 
Peau de Tigre e Une larme du Diable; narrativas de viagem como 
Itália, Constantinople e Caprices et Zigzags; novelas como Partie 
Carré (Les Deux Étoiles), Militona e Fortunio; volume de contos 
considerados mais irônicos como Oeuvres humoristiques (Les 
Jeunes-France), o romance epistolar escrito a 8 mãos ao lado de 
Mme. de Girardin, Méry et Jules Sandeau, La Croix de Berny, crítica 
de artes e críticas teatrais como o livro sobre a L’Opéra, Les Beaux 
Arts en Europe, L’oeuvre choisie de sua autoria exclusiva ou em 
colaboração com outros críticos como Jules Janin, Balzac, Nerval, 
Léon Gozlan e etc., análises de obras literárias como Les Grotesques 
ou Études sur Rabelais ou ainda contos separados de seus conjuntos 
iniciais como Esta e Aquela, que originalmente é do volume Oeuvres 
humoristiques (Les Jeunes-France) ou ainda o livro de homenagem a 
Paris, com textos diversos escritos por Gautier e dezenas de outros 
autores intitulado, Le Diable à Paris ou Paris et les parisiens.

Nota-se, nestes anúncios, que além das novelas, contos e 
romances, as narrativas de viagem e os textos de crítica seja literária 
ou de Artes igualmente interessavam aos leitores. Nas outras 
referências ao escritor Théophile Gautier notaremos o mesmo 
padrão, são citados trechos de romances, contos e novelas, mas 
igualmente fala-se sobre suas descrições de obras de arte e suas 
viagens ao redor do mundo com fins literários.

Vale ressaltar que geralmente os anúncios enfatizavam ou a 
novidade (“novelas e romances recebidos pelo último paquete”, 
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“obras recém-chegadas. A maior parte, publicadas no fim de 
1854 e nos primeiros meses de 1855” (Anúncio de 15 de abril de 
1855), “livros chegados pelo vapor Avon” “Novas publicações” 
“se acaba de receber da Europa”) ou a excelência dos escritos, 
destacando os gêneros, romance e novela (“choix des meilleurs 
romans en français”, “Romances e novelas muito em conta” “obras 
de literatura, em número de mais de um mil, todas de autores que 
gozam de grande reputação”).

Outra curiosidade que nos leva a refletir a respeito da eleição 
de certas obras e certos autores como canônicos e, por outro lado, 
a respeito do apagamento de determinados autores e obras é o pé 
de igualdade em que estes são citados nos anúncios e artigos dos 
periódicos nacionais.

Neste estabelecimento se acaba de receber 
da Europa um grande sortimento de obras de 
literatura, em número de mais de um mil, todas 
de autores que gozam de grande reputação, assim 
como: Mme. Abrantés, Balzac, Gautier, Mme, de 
Girardin, Victor Hugo, Jacob, Alphonse Kaar, Paul 
de Kock, Lamartine, Méry, Musset, George Sand, 
Frédéric Soulié, Souvestre, Stendhal, Eugène Sue 
e outros mais. (CORREIO PAULISTANO, 1863)

Monumentos colossais da literatura francesa como Balzac, 
Victor Hugo, Musset, Lamartine, Stendhal ao lado de autores de 
best-sellers folhetinescos como Paul de Kock, Frédéric Soulié, 
Souvestre e Eugène Sue.

Das 41 referências que sobraram, 4 são absolutamente 
mundanas. Théophile Gautier ora é citado por ter sido visto em 
uma festa, por ter sido apresentado a uma duquesa na Grécia, por 
realizar uma viagem a fim de escrever textos de crítica de arte e/ou 
narrativas de viagem encomendadas. Descreve-se mesmo, na parte 
de notícias do Diário do Rio de Janeiro de 3 de outubro de 1857, a 
quantia recebida pelo autor e a vida quase luxuosa que, em certos 
momentos, podia desfrutar:
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Anunciava-se ultimamente em Paris que o 
célebre escritor crítico do Moniteur, Théophile 
Gautier partiria durante o corrente mês para São 
Petersburgo, onde se demoraria três meses.

O fim dessa viagem é fazer a descrição das 
magníficas pinturas que têm sido acumuladas no 
Palácio da Ermitagem pelos soberanos russos, 
desde Catharina II.

Essas pinturas vão ser fotografadas e 
enriquecidas com um texto de Théophile 
Gautier. A obra completa constará de uma 
porção de folhetos ao preço de 1600 francos 
cada um. O sucesso dessa empresa é seguro, 
visto já estarem assinados mil folhetos.

Théophile Gautier nada dispenderá na viagem 
e na sua residência em São Petersburgo; além 
disso receberá livres 30000 francos.

O Moniteur publicará o itinerário da sua viagem. 
(1857, p.1)

Em mais duas oportunidades, essa viagem à Rússia para 
realizar a descrição dos quadros da coleção dos czares aparece 
em dois jornais brasileiros diferentes: dia 12 de dezembro de 
1858 no Correio Mercantil e dia 8 de janeiro de 1859, no Jornal 
do Recife. No primeiro periódico, Gautier é descrito como “um 
dos primeiros críticos da França” (1858, p.2) e também como o 
autor de Fortunio. No segundo, há um comentário a respeito da 
relação de Gautier com as mulheres da família Grisi, uma vez que 
vivia com Ernesta Grisi e admirava publicamente a beleza de sua 
famosa irmã bailarina, Carlotta Grisi. No texto do Jornal do Recife, 
fala-se de uma terceira Grisi, Júlia, prima alemã das duas primeiras 
sobre quem Gautier teria dito, conforme o periódico, “que cederia 
seu direito de cidadão francês (e é ceder alguma coisa) para ver a 
bela Julia Grisi entrar vestida no banho” (1859, p.15), o jornalista 
ainda complementa sua alusão à viagem a Rússia afirmando de 
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forma maledicente que “ele terá tempo de entreter relações 
diplomáticas com as Grisis moscovitas”. Tal comentário mundano 
e fútil prova, de uma certa forma, que havia o interesse do leitor 
do Jornal do Recife pela vida pessoal de Gautier e que, além 
disso, conhecia, para entender o texto mordaz, a conturbada vida 
amorosa deste escritor francês. 

Há mais uma referência que evidencia a curiosidade do leitor 
deste lado do Atlântico a respeito não só das obras de folhetinistas 
franceses, mas igualmente em relação às suas vidas e até mesmo às 
suas manias. No Marmota Fluminense, do dia 15 de junho de 1855, 
num pequeno artigo intitulado Celebridades de alguns romancistas 
franceses, cita-se um texto do autor de romance-folhetim, Alphonse 
Karr, em que (ele) revela como agem os autores quando escrevem. 
Mais uma vez, encontramos, sem nenhum tipo de hierarquia, lado a 
lado, romancistas como Victor Hugo e Paul de Kock.

É uma coisa muito interessante e instrutiva 
saber o costume de qualquer autor quando 
escreve; porque uns tocam tambor sobre a 
mesa, outros enrolam tabaco entre os dedos, 
este assobia por entre os dentes, aquele esfrega 
a testa. Mr. Victor Hugo passeia quando faz 
os seus versos. Mr. A. de Musset fuma; Mr. A. 
Deschamps encosta os cotovelos sobre a mesa, 
tapando os olhos com os punhos; Mr. Jules 
Janin fala em outras coisas com as pessoas que 
estão ao pé dele; Mr. Balzac bebe poncheiras de 
café, Mr. Théophile Gautier brinca com os seus 
gatos; Mr. Alfred de Vigny percorre os dedos 
pelos cabelos; Mr. Paulo de Kock toma tabaco; 
e enquanto a este seu criado, atormenta 
as barbas e puxa por elas até se fazer mal. 
(MARMOTA FLUMINENSE, 1855, p.4)

Das referências que nos restam analisar, destacamos ainda 
as que se dirigem ao escritor Théophile Gautier e sua atuação no 
campo literário como crítico de artes (2), como autor de narrativas 
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de viagem (6), como redator-chefe e jornalista de grandes 
periódicos da época (4), como poeta (3), como um dos expoentes 
do folhetim (2), como crítico literário (2), como autor de romance 
imoral, mencionando Mademoiselle de Maupin (1) e até mesmo 
como possível futuro membro da Academia Francesa, o que nunca 
aconteceu realmente (1).

Há também aquelas que citam trechos de romances (3), 
metáfora (1), frases soltas (2), estrofe de poemas (1), poesia 
completa (2), uma em francês e uma tradução para o português, 
versos como epígrafe de poema (1) e descrições da aparência e 
da vida de um ator social importante da época: o sultão Abdul 
Madjid (2).

É evidente que no tempo que temos para esta apresentação, é 
impossível analisar todas essas referências, mas destaco e examino, 
por último, as duas que considero mais importantes: o anúncio dos 
ensaios e da estreia da Comédia Veja, mas não toque, de Gautier 
e de Bernardo Lopez e a publicação do conto fantástico Avatar na 
seção folhetim do Diário de Pernambuco.

Os anúncios do ensaio da Comédia aparecem, no Correio 
Mercantil, por duas vezes em janeiro de 1857, e no Jornal do 
Comércio, em 24 de janeiro do mesmo ano. Já a estreia da peça é 
divulgada no dia 2 de fevereiro de 1857 em dois jornais: Diário do 
Rio de Janeiro e Correio Mercantil. Ter uma peça de Gautier sendo 
encenada no Rio de Janeiro, no teatro São Pedro de Alcântara, 
com o destaque evidenciado pelo anúncio dos ensaios em dois 
jornais e da estreia igualmente em dois periódicos diferentes, 
mostra que o autor estava presente na vida cultural carioca e que 
esta, ao contrário da visão mais comum a respeito, era bastante 
intensa, mesmo se considerarmos que a peça, na França, tenha 
tido sua estreia dez anos antes, em outubro de 1847.

Se a peça de Gautier e Bernardo Lopez demorou dez anos para 
ser encenada no Brasil, o conto fantástico Avatar não teve que 
esperar tanto tempo, pelo contrário, a publicação de sua tradução 
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no espaço destinado ao folhetim no Diário de Pernambuco, ocorre 
em tempo recorde, em menos de seis meses. O conto tem sua 
tradução nas páginas do jornal nordestino mesmo antes de ter sua 
primeira publicação em livro, em 1857, pela editora Michel Lévy. 
Avatar é publicado em 12 folhetins no Moniteur Universel de 29 
de fevereiro a 3 de abril de 1856. Sua tradução em português 
acontece igualmente em 12 folhetins de 12 de setembro a 1 de 
outubro de 1856. É possível falar de uma globalização e de uma 
circulação de textos já no século XIX. Não só os romances, mas os 
periódicos chegavam pelos navios e rapidamente os folhetins eram 
traduzidos e publicados, o que revela indubitavelmente o desejo 
do leitor brasileiro do século XIX pelo consumo deste gênero.

Ideias, autores, circulavam não só no sentido que estudamos 
da França para o Brasil, mas estudos recentes comprovam a 
publicação de romances brasileiros, na segunda metade do 
século XIX, na França e na Alemanha. Nos parece, pelas inúmeras 
referências que encontramos que, Gautier, longe de ser um 
desconhecido, era quase uma celebridade entre os leitores 
brasileiros que o conheciam não só como romancista e escritor de 
novelas e contos fantásticos, mas também como jornalista, autor 
de narrativas de viagem, poeta e crítico literário. Não é à toa que 
suas obras povoaram o imaginário do escritor Aluísio Azevedo, 
como vimos aqui, e esperamos descobrir o de tantos outros. 
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IMAGeNs estÉtIcAs e teMPO ÉtIcO eM sOBre A 
BeLeZA, de ZAdIe sMItH

samantha toledo (UerJ-Me)

INTRODUÇÃO

Os avanços nas artes ocorrem porque 
os brancos podem ser preenchidos por 

qualquer pessoa.

Aristóteles

 Em Sobre a beleza, Zadie Smith reinscreve a ossatura ortodoxa 
de Howards End, de E. M. Forster, sobre as textualidades vincadas 
da pós-colonialidade.

Em “pós-colonialidade”, o prefixo “pós” me perturba como 
esse desterro esplendoroso realizado à mão fina da autora 
diaspórica. Porém, Homi Bhabha o reabilita ao asseverar que, 
se ele tem um significado, não é o da sequencialidade ou o da 
polaridade, mas o do desígnio do além. Na sua exegese da arte do 
presente, vaticina que o “pós” será capaz de assimilar a energia 
revisionária do além se transformar o presente no local expansivo 
da experiência excêntrica (2013).

Bhabha acredita que a significação mais poderosa da condição 
pós-moderna é pós-colonial. Em outras palavras, embasada 
na consciência de as fronteiras epistemológicas das ideias 
etnocêntricas serem, também, as fronteiras enunciativas das vozes 
das “mulheres, colonizados, grupos minoritários e portadores de 
sexualidades policiadas” ((BHABHA, 2013, p.24-25). Dessa imagem 
heterodoxa, passo a um “momento intervalar”, a uma pequena 
intermitência (2013, p.22).
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Assim, em minhas pesquisas da arte do presente, a palavra 
de Jacques Rancière tem sido basilar. Em resumo, ela reivindica 
a existência de três regimes particulares das artes (o ético, o 
estético e o poético), que delimitam “tipos específicos de ligação 
entre modos de produção das obras ou das práticas, formas de 
visibilidade dessas práticas, e modos de conceituação destas ou 
daquelas” (RANCIÈRE, 2009, p.27-28). Nessa separação, o regime 
estético, que “identifica a arte no singular e desobriga essa 
arte de toda e qualquer regra específica, de toda hierarquia de 
temas, gêneros e artes”, é o nome verdadeiro daquilo comumente 
designado por modernidade (2009, p.33-34).

Os fundamentos da ideia de modernidade como complicadora 
da “inteligência das transformações da arte e de suas relações 
com as outras esferas da experiência coletiva” formam um 
corpo opulento que inviabiliza a exposição rigorosa nestes 
limites (RANCIÈRE, 2009, p.37). Mas deve bastar, à finalidade da 
intermitência, salientar que, se a ideia de modernidade é equívoca 
e produtora de equívocos no sentido colocado por Rancière, a de 
pós-modernidade se lhe afigura o processo de transformação que, 
então, se chamou “crise da arte”. De forma genérica, a quebra 
do “paradigma modernista simples, cada vez mais afastado 
das misturas de gêneros e de suportes, como das polivalências 
políticas das formas contemporâneas das artes” (2009, p.38).

Portanto, a emergência da ideia de pós-modernidade marca o 
momento em que a significação real da modernidade se teria feito 
ver a artistas e pensadores como “uma tentativa desesperada de 
fundar um ‘próprio da arte’ atando-o a uma teleologia simples da 
evolução e da ruptura históricas” (RANCIÈRE, 2009, p.41). Ora, o 
reconhecimento tardio desse elemento básico do regime estético 
das artes não deveria ensejar a fabricação insidiosa do corte 
temporal sugerido pelo “pós”.

Em Bhabha, “pós” é “além”:



491

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

O imaginário da distância espacial — viver 
de algum modo além da fronteira de nossos 
tempos — dá relevo a diferenças sociais, 
temporais, que interrompem nossa noção 
conspiratória da contemporaneidade cultural. 
O presente não pode mais ser encarado 
simplesmente como uma ruptura ou um 
vínculo com o passado e o futuro, não mais 
uma presença sincrônica: nossa autopresença 
mais imediata, nossa imagem pública, vem a 
ser revelada por suas descontinuidades, suas 
desigualdades, suas minorias. (2013, p.24)

A intermitência marca, assim, este vinco: Rancière explica o 
desinteresse das noções de modernidade/pós-modernidade; Bhabha 
resolve a inércia do “pós” ao lhe formular a significação do além, e, 
nas considerações finais, grãos de ambas as palavras reemergem. No 
entanto, preciso tornar, frontalmente, à Sobre a beleza, se bem que 
dela não me tenha separado desde a epígrafe. Não é por esperança 
ingênua de rebatismos — um significante publicado como pós-
modernidade não tem chance real de “virar” regime estético ou 
além —, e sim por esperança. Se Zadie Smith reinscreve a ossatura 
ortodoxa de Howards End sobre a performatividade idiossincrática 
de personagens fronteiriças que se formam sujeitos nos entre-
lugares, é porque escreve do além vaticinado por Bhabha. Assim, 
neste ensaio, importam sua virtude de desterrar/travestir o cânone 
como o avatar do poder da tradição de se refigurar pelas “condições 
de contingência e contraditoriedade” (BHABHA, 2013, p.24). E a 
performance esplendidamente idiossincrática da personagem Carl 
como o avatar da escrita do além. 

A OPERAÇÃO TRADUTÓRIA CONTRA A INIQUIDADE
Pascale Casanova estuda o “processo de unificação do 

espaço” (2002, p.171) realizado pela tradução de textos em 
língua dominante para uma língua dominada (e, inversamente, 
a “passagem da inexistência à existência literária” realizada 
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pela tradução de textos em língua dominada para uma língua 
dominante) (2002, p.172). Dessas operações, a primeira constitui 
“um modo de agrupar recursos literários, de importar de certa 
forma grandes textos universais para uma língua dominada 
(portanto, para uma literatura desprovida), de desviar um legado 
literário” (CASANOVA, 2002, p.170). Assim, Daniel Galera ajuda a 
reequilibrar as esferas do inglês/português brasileiro no mercado 
literário com sua tradução do romance smithiano para o último.

CARL: IMAGENS ESTÉTICAS E TEMPO ÉTICO
Para Bhabha, a complicação das fronteiras entre casa e mundo 

no seio dos textos aproxima, em intimidade intersticial, esferas 
da vida comumente opostas no espaço: o presente e o passado; 
o político e o pessoal; o social e o psíquico. Na sua exegese da 
literatura do reconhecimento, a intimidade intersticial se conecta 
por uma “temporalidade intervalar” que, ao encher a casa, 
conjuntamente fabrica uma imagem histórica (2013, p.34). De fato, 
em Sobre a beleza, o encontro contingente de casa e história atinge 
o conteúdo de ideias políticas e aturde, pela justaposição estranha, 
o próprio local de onde o político fala (BHABHA, 2013, p.31-44). 
Mas não se trata de pungir rostos velados com luz fecunda: esta 
é rigorosamente a ideia no centro dos pensamentos de Emmanuel 
Levinas e Bhabha, que aplica a palavra do primeiro para olhar, do 
avesso, o conceito de além.

Bhabha começa por salientar que, em Levinas, a operação da 
imagem estética não produz transparências do mundo real, e sim 
visibiliza “uma interrupção do tempo por um movimento que se 
desenrola do lado de cá do tempo, em seus interstícios” (BHABHA, 
2013, p.40-41; LEVINAS, 1987, p.2-3). Vistas desse ângulo, as imagens de 
Carl em Sobre a beleza obscurecem as narrativas históricas do racismo 
e da classe para articular o não dito/não sentido pelos Belsey. Assim, 
vejamos como a “régua sublinhadora Carl” destaca o que se imiscui 
nos recessos absorventes da suficiência econômica e da autoridade 
acadêmica da família birracial atravessada por sua performance.
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Primeira imagem: os Belsey assistem a uma performance do 
Réquiem de Mozart no Boston Common, parque público da região 
central de Boston. Nessa passagem, Carl, ainda inominado, aparece 
como um negro atlético de um metro e oitenta e oito armado da 
imponência de seu físico, da elegância de seu pescoço, do fulgor de 
seus dentes lindamente alinhados, e de seu “melhor moletom de 
capuz”. Mesmo antes de seu batismo na narrativa, vemo-lo tomado 
de curiosidade pela conversa do casal Belsey, que articula seu 
dissenso em relação à música. Enquanto Kiki não duvida ser a obra 
de um gênio, Howard rosna para o uso displicente da expressão e 
demanda uma definição de gênio. Se sua condição racial e beleza 
não o superexpusessem, Carl acrescentaria que o Réquiem não tem 
autoria única. “Mas ele não tinha o hábito de falar com estranhos. 
Além disso, a oportunidade tinha passado. Sempre passava”. 
Quando procura seu discman embaixo da espreguiçadeira, não o 
encontra, marcado pelo vestígio de um adesivo, mas o de Zora, a 
adolescente Belsey do meio. Para destrocá-lo com a garota que 
se distancia, tira, às pressas, o moletom do encosto da cadeira e o 
rasga minimamente:

Finalmente o moletom se soltou — ele saiu 
correndo o mais rápido que podia atrás daquela 
garota corpulenta de óculos. A cada passo, mais 
pessoas pareciam se interpor no caminho entre 
ele e ela.

“Ei! Ei!”

Mas não havia um nome para colocar depois do 
ei, e um negro atlético de um metro e oitenta e 
oito gritando ei no meio de uma densa multidão 
não cria um clima de tranquilidade em lugar 
nenhum. (SMITH, 2007, p.79)

Segundo Judith Butler, o corpo nunca tem posse plena de si 
porque é parcialmente despossuído por corpos que o leem como 
ele não pode se ler (2019). Na linha butleriana, portanto, o corpo 
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de Carl é parcialmente despossuído por uma leitura monolítica 
que estabelece a condição de sua precariedade. “Os brancos por 
perto começaram a olhar em volta ansiosamente. Estava havendo 
alguma confusão?” (SMITH, 2007, p.79-80). Por outro lado, o 
corpo vilmente despossuído impõe a Levi, o adolescente Belsey 
caçula, uma “solicitação ética” no viés butleriano da imagem que 
colide com o olhar incauto e o lancina sem seu consentimento 
(BUTLER, 2019, p.111-112).

“Você não está me ouvindo — ele não é seu, 
é dele — dele”, repetiu Levi, avistando o rapaz 
e apontando para ele. O rapaz deu um sorriso 
débil por baixo da aba de seu boné. Mesmo 
um relance tão ínfimo de seu sorriso informava 
que aqueles dentes eram brancos à perfeição e 
elegantemente alinhados. 

“Levi, se você e seu amigo querem ser gangstas, 
uma dica: vocês precisam tomar, não pedir.”

“Zoor — não é seu — é deste cara.” (SMITH, 
2007, p.80)

Embora o corpo despossuído de Carl não lhe imponha uma 
“solicitação ética” na linha butleriana, Zora aquiesce após resistência 
insultuosa e ouve o disco dentro do discman em seu poder:

“Bem, este não é o meu CD. É alguma espécie de 
hip-hop”, disse com aspereza, como se o próprio 
CD tivesse alguma culpa.

O rapaz se adiantou com cautela, com uma das 
mãos erguidas a mostrar que não tinha más 
intenções. Virou o discman de lado na mão 
dela e mostrou o pedaço grudento. Levantou 
seu moletom e a camiseta que havia por baixo, 
revelando uma pelve bem definida, e puxou um 
outro discman da cintura da calça. “Este é seu.” 
(SMITH, 2007, p.81)
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Inútil seguir com explanações da primeira imagem de Carl. 
Devo, porém, segmentar seu corpo compacto nestas mini-imagens. 
Assim, o desejo de amizade de Levi produz, em Carl, a mini-imagem 
do estupor; a injúria fina de Zora, a mini-imagem da sobriedade, e a 
palavra exotizante do Belsey pai, a mini-imagem da altivez. Das três 
mini-imagens, considero a última a mais magnificente por responder 
à filiação de sua cabeça-em-contenda-sociocultural a uma cabeça 
normativa. “Rubens”, disse Howard de repente. “Seu rosto. Das 
quatro cabeças africanas. Prazer em conhecer, de qualquer forma” 
(SMITH, 2007, p.84). (No posfácio como esplendor retroativo, uma 
Smith corrosivamente pós-colonial escreve que, a seu ver, Carl não 
se parece com o homem de Quatro estudos de uma cabeça de um 
mouro, de Peter Paul Rubens (c. 1617), Musées Royaux des Beaux-
Arts, Bruxelas) (SMITH, 2007, p.444).

Figura 1:Quatro estudos de uma cabeça de um mouro, de Peter Paul Rubens1.

1 RUBENS, Peter Paul (2001). “Four studies of a head of a moor”. In https://
artsandculture.google.com/asset/four-studies-of-a-head-of-a-moor/LgE6l73zlShsKQ 
Acesso em 19.Ago.2019.
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Dessa primeira imagem, passo à última pequena intermitência 
deste ensaio.

Na sua exegese da vida precária, Butler aplica a palavra de 
Levinas na formulação de uma ética da alteridade moderadamente 
nova (2019, p.118-122). A ética nova cresce como a irmã herética 
que acata a ideia de solicitação realizada pelo rosto e o corpo do 
outro em virtude da alteridade; a ideia de obrigação pré-contratual 
devida ao outro e por cuja graça se é habilitado a receber um 
chamado antes de respondê-lo, e a de “refutação da prioridade da 
autopreservação para o pensamento ético” (BUTLER, 2019, p.120). 
Mas repele o dado excludente exposto por Levinas (quando este 
afirma limitar o exercício ético a uma comunalidade religiosa e 
cultural específica) (2019, p.119-120) e externa a dificuldade de 
“se sentir ao mesmo tempo vulnerável à destruição pelo outro e 
responsável pelo outro” (2019, p.121).

De outro modo, se a ética da alteridade fornece aporte luxuoso 
aos estudos estéticos da comunalidade humana heterogênea, é 
porque cresce descomunalmente como a irmã herética do modelo 
teleológico da Antiguidade clássica. Assim, germino um grão 
aristotélico nesta passagem e um platônico na futura concernente 
à beleza física. Em Aristóteles, a singela proposição “os avanços 
nas artes ocorrem porque os brancos podem ser preenchidos 
por qualquer pessoa” (2018, p.80) não é singela à luz de seu 
delineamento do bem. Em linhas gerais, “o bem humano é a 
atividade das faculdades da alma em conformidade com a virtude, 
ou se houver mais de uma, em conformidade com a melhor e 
mais completa delas”, (ARISTÓTELES, 2018, p.80) e, realmente, a 
cada função cabe uma excelência particular. Aristóteles destaca 
a importância do trabalho ativo da virtude porque estar disposto 
a ela não produz o bom efeito, “como quando se encontra 
adormecido, ou suas funções estejam suspensas por algum outro 
motivo”, enquanto a virtude em exercício é “atuante e atuará bem” 
(2018, p.62). Consequentemente, a vida dos amantes da virtude 
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ativa “dispensa o prazer naquela qualidade específica de amuleto, 
uma vez que contém o prazer em si mesma” (ARISTÓTELES, 2018, 
p.63). (Decerto este é um grão da ética aristotélica, e, germinado 
parenteticamente, materializa um avanço que ocorre pelo 
preenchimento de brancos. De modo sintético, a ética aristotélica 
não cinge rosto e corpo emergentes, não pode pressagiá-los em 
384-322 a. C., deseja vida de prazer e demanda trabalho. A ética 
da alteridade cinge rosto e corpo emergentes porque são tudo o 
que vê em 1957 e 2015, não deseja vida de prazer, e, em vez de 
trabalho, demanda disposição.).

Segunda imagem: a caminho da piscina universitária de 
Wellington, a adolescente Zora Belsey se sente uma mini estudante 
de gravata de cetim em posse de borrachas perfumadas. Como 
parte do “Programa Zora de Autoaprimoramento”, precisa 
enfrentar a água que “avança até seu pescoço como se ela 
estivesse vestindo um traje” (SMITH, 2007, p.136-137). Quando 
seus óculos começam a permitir a entrada da água, abandona-os 
numa das pontas da piscina e tenta nadar acima da superfície. De 
repente, nota o elástico vermelho que cinge a cabeça estupenda 
de Carl.

O rapaz, ainda com cara de desconfiado, jogou o 
braço por cima da borda e o trouxe de volta com 
os óculos na mão.

“Tá, eles são meus, mesmo. O elástico vermelho 
é meu ― o outro arrebentou e eu mesma 
coloquei esse vermelho, portanto…”

O rapaz sorriu com malícia. “Bem… se eles são 
seus, é melhor pegar.” (SMITH, 2007, p.138)

Notar o halo do elástico, recuperar os óculos na disputa 
física marcada por sensualidade latente e contemplar a natação 
do corpo aerodinâmico por vinte e três segundos intensivos não 
habilitam Zora a reconhecer Carl. Cega para tudo o que não seja o 
corpo de beleza inexpugnável, certamente realiza uma estetização 
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desumanizadora, mas quanto a pele negra do objeto do olhar 
determina a (in)atividade desse olhar? Alberto Fernández Carbajal 
escreve que, aos olhos de Zora, Carl é o corpo belo em vez de sujeito 
da classe negra trabalhadora formado por experiências singulares 
(2013). Mas a mim não parece lícito explicar a ação inicial da 
beleza física de Carl sobre Zora pelos vieses de raça e classe. Por 
um lado, Sobre a beleza é, em parte, sobre a beleza física. Nesses 
limites tensos, a autora diaspórica é leitora de Elaine Scarry, de 
cujo ensaio sobre a beleza revela ter tomado emprestados “um 
título, um nome de capítulo e um volume razoável de inspiração” 
(SMITH, 2007, p.443). Precisamente, Scarry argumenta que o poder 
remissivo do belo informa a literatura na plenitude, da Odisséia 
de Homero com Odisseu prosternado ante a beleza de Nausícaa, 
atravessando a Vita Nuova de Dante com Dante prosternado ante 
a beleza de Beatriz, aos textos contemporâneos (2019). Em Scarry, 
a beleza incita a cópia pela geração de crianças (na palavra de 
Platão) e peças de arte e lei (na palavra de Diotima para Sócrates) 
(2001). Não se trata, portanto, da intenção smithiana no momento 
da escrita, e sim do que informa essa escrita no nível de suas ideias 
de arte. Se, nas atividades ficcionais subsequentes, Zora manipula 
Carl como a um brinquedo flexível na palma da mão, é porque 
articula viciosamente o desejo sexual nascido à beira da piscina. 
Porém, nessa mini-imagem, é só o desejo, a força cegante. “Se 
Zora não o tivesse visto pouco antes quase como veio ao mundo, 
não faria a menor ideia dos contornos por baixo daquilo tudo” 
(SMITH, 2007, p.139).

Por outro lado, Sobre a beleza é sobre a fisicalidade sem estatuto 
de beleza. Nesses limites lassos, somente uma força cegante pode 
bloquear a visão dos corpos que sobejam carnalidade indômita 
desde detalhes marginais (línguas gorduchas, dentes de leite, 
dobras de dedos, barrigas flácidas de dar à luz e faces muçulmanas 
palpitantes sob hijabs) a performances centrais. “Zora prendeu um 
fôlego raso e asmático e tentou mergulhar. No meio do caminho, 
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a flutuação de sua própria carne a puxou de volta, de bunda para 
cima” (SMITH, 2007, p.139). Desse fascínio corpóreo intemporal 
da literatura, passo à mini-imagem em que Carl conta ter feito 
um sample da seção Lacrimosa, do Réquiem de Mozart, para uma 
música de sua autoria. Ao responder à palavra incendiada com 
sorriso minúsculo, assentimento de cabeça e suspeita silenciosa de 
que caminha ao lado de um ladrão, Zora performa a crítica smithiana 
da classe média alta incapaz de validar a busca intelectual realizada 
a partir da margem. Carl insiste:

Mas então, meu, acontece que aquele trecho 
― não é nem dele ― quer dizer, é em parte 
dele, certo? Obviamente, ele faleceu no meio 
do caminho, e então outras pessoas tiveram de 
ser trazidas para terminar. E, na real, a maior 
parte da Lacrimosa é desse cara, Süssmayr 
[...] é como se o Süssmayr, esse cara, tivesse 
pegado o bastão, certo, como um amador, e aí 
ele vai e manda a bola pra fora do parque ― e 
fica um monte de gente tentando provar que é 
Mozart, porque isso casa com a ideia deles de 
quem pode e quem não pode criar uma música 
daquelas, mas o lance é que todo aquele som 
incrível é só desse cara, o Süssmayr, esse zé-
ninguém como qualquer outro. Fiquei doido 
quando li esse troço. (SMITH, 2007, p.143)

Dessas imagens, relato ainda um suplemento: Carl Thomas é 
Leonard Bast escrito do além de Bhabha. Na exegese bhabhiana, o 
além começa a se esfumar na ideia levinasiana da imagem estética 
dotada da virtude de instalar o tempo ético da narração, e se 
plenifica como o “espaço liminar situado no meio das designações 
de identidade” (2013, p.23), a “passagem intersticial entre 
identificações fixas” (2013, p.28) e o “espaço de intervenção no 
aqui e no agora” (2013, p.23). Vejamos: Em Howards End, Leonard 
supre carências culturais pelo ingresso em concertos baratos e a 
leitura de cópias humildes dos vitorianos John Ruskin e George 
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Meredith (FORSTER, 2011). Em Sobre a beleza, Carl alimenta sua 
curiosidade com benefícios culturais geracionais oriundos de 
contendas populares anteriores a seu nascimento. Em Howards 
End, o olhar exotizante dos Schlegel adere em Leonard paráfrases 
desumanizadoras (“o garoto”, “a vítima”, “a boa criatura”). Em 
Sobre a beleza, o olhar exotizante de Howard Belsey filia a cabeça 
orgulhosa de Carl à normativa de uma pintura do flamengo Rubens. 
Leonard se orienta para a ascensão de classe. Carl manifesta 
pendor pela luta contra a estigmatização social e o exclusivismo 
cultural. O desejo sexual de Helen Schlegel por Leonard se 
consuma. O de Zora por Carl nunca, porque Smith não o submete 
ao prazer da garota superficial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levinas concebe a imagem estética como entidade dotada da 

virtude de instalar o tempo ético da narração na medida em que 
visibiliza “uma interrupção do tempo por um movimento que se 
desenrola do lado de cá do tempo, em seus interstícios” (LEVINAS, 
1987, p.2-3). Na sua exegese da literatura do reconhecimento, Homi 
Bhabha aplica a palavra levinasiana para esfumar o conceito de 
além sobre as personagens Aila (A História do Meu Filho, de Nadine 
Gordimer) e Beloved (Amada, de Toni Morrison). Fascinada pelo 
modelo bhabhiano de superposição do além sobre personagens de 
narrativas desconectadas do capitalismo e da classe, decidi aplicá-
lo sobre Carl. Essas imagens e mini-imagens estéticas instalam o 
tempo ético em Sobre a beleza na medida em que obscurecem as 
narrativas históricas do racismo e da classe para articular o não 
dito/não sentido pelos Belsey. Aliás, hoje a ideia da estética como a 
experiência sensível que promete a comunalidade nova e ética tem 
reforço na filosofia de Jacques Rancière como em muitas disciplinas 
e discursos contemporâneos (GAGE, 2019a; GAGE, 2019b; MORTON, 
2016; RANCIÈRE, 2015).

Assim a epígrafe fecha a última passagem. Para Aristóteles, 
“os avanços nas artes ocorrem porque os brancos podem ser 
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preenchidos por qualquer pessoa” dotada da excelência particular 
para a função, e, realmente, Zadie Smith preenche brancos 
forsterianos. (2018, p.60). No extremo, a refiguração da ossatura 
ortodoxa de Howards End tem sua expressão pós-colonial mais 
magnificente em Carl, que introduz uma temporalidade cultural 
nova, exemplar na tradição forsteriana.
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LOUIs JOUVet: A OdIsseIA dO teAtrO FrANcÊs 
NA AMÉrIcA LAtINA

stela Maria sardinha chagas de Moraes (UerJ)

Seis anos se haviam passado desde a longa jornada de Louis 
Jouvet e sua trupe pela América Latina. Era 1947, e, em uma 
conferência, no Théâtre de l’Athénée, em Paris, o famoso diretor 
e ator de teatro relatou a odisseia que tivera seu prólogo no mês 
de janeiro de 1941, na Suíça, durante a turnê de apresentação de 
Escola de mulheres, de Molière.

É importante observar que o desfile vitorioso das tropas alemãs, 
em Paris, no dia 14 de junho de 1940, não se restringira nem à 
expressão de pura vingança, nem à mera demonstração de força de 
um líder vaidoso e tirânico: era, antes, do ponto de vista da ideologia 
nazista, a “comprovação indubitável” da “supremacia ariana” sobre 
a racionalidade das Luzes e, sobretudo, a demonstração irrefutável 
do “fracasso” do espírito de “liberdade, igualdade e fraternidade” 
há 150 anos por elas deflagrado.

Paradoxalmente, não houvera unanimidade quanto à reação 
à presença dos invasores - e um dos heróis nacionais da Primeira 
Guerra Mundial, o Marechal Pétain, flexibilizando a soberania 
francesa e adotando uma política de colaboração com Berlim, aceita 
a divisão do território e se torna mandatário da assim denominada 
França Livre - estado fantoche, cuja capital era a cidade de Vichy.

E é dentro deste cenário que Jouvet situa os momentos que 
precederam sua partida:

En février 1941, on vint me demander de partir 
avec ma Compagnie en Amérique du Sud, faire 
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la tournée habituelle que font les Compagnies 
dramatiques françaises à Rio de Janeiro et à 
Buenos Aires. (1945, p.17)1

De acordo com o renomado diretor francês, a viagem fora 
preparada em Lyon, em meio a circunstâncias difíceis, sem 
interrupção das apresentações de Escola de mulheres na assim 
denominada Zone Libre da França.

As estatísticas referentes às regiões atravessadas e aos 
espaços percorridos são surpreendentes: “Nós estivemos em 
quinze países [...] percorremos 67.000 quilômetros (uma vez e 
meia a volta da Terra) [...]” (Jouvet, 1945, p.18) e este feito, apesar 
de todos os problemas – dentre os quais, os financeiros não eram 
os menores – constituiu-se numa verdadeira conquista.

E em todos esses países, em todas essas cidades, Jouvet 
(1945, p.15) e sua trupe receberam provas de amizade e mesmo 
de fraternidade “as mais sinceras, as mais espontâneas”, além de 
doações e subvenções dos governos.

Les raisons pour lesquelles j’ai quitté Paris, puis la 
France, ne sont ni religieuses, ni politiques, mais 
uniquement professionnelles. J’ai quitté Paris 
pour aller en Suisse, parce qu’on m’interdisait 
de jouer deux de mes auteurs: Jules Romains et 
Jean Giraudoux. On les trouvait anticulturels, 
on m’offrait de les échanger contre Schiller et 
contre Goethe. Ce n’était plus mon métier, il y 
aurait eu équivoque (1945, p.12)2

A declaração de Jouvet suscitará alguns questionamentos ao 
historiador Denis Rolland no que se refere às “verdadeiras” razões 

1  ‘Em fevereiro de 1941, vieram me pedir para ir com minha Companhia para a 
América do Sul, para fazer a ‘tournée’ que as Companhias teatrais francesas fazem, 
habitualmente, no Rio de Janeiro e Buenos Aires.’
2  “As razões pelas quais deixei Paris e, depois, a França, não foram nem religiosas, 
nem políticas, mas apenas profissionais. Eu deixei Paris para ir para a Suíça porque 
me proibiam de representar dois de meus autores: Jules Romains e Jean Giraudoux. 
Eles eram considerados anticulturais, ofereciam-me de trocá-los por Schiller e 
Goethe. Já não era meu ofício, teria sido um equívoco.”



505

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

que teriam levado o renomado ator e diretor francês a tomar a 
decisão de deixar seu país.

Dans Paris occupée, Jouvet constate que sa 
marge de manoeuvre est réduite. Plus que 
d’autres, il a du mal à imaginer une normalisation 
possible de la vie culturelle parisienne, en dépit 
de la programmation de l’École des femmes à 
l’Athénée, en décembre. (ROLLAND, 2000, p.139)3

Ele procura fazer reviver seu teatro e dentro desta lógica, “é 
necessário retomar os projetos da turnê da primavera, trabalhar um 
tempo fora da zona ocupada [...]” (ROLLAND, 2000, p.139).

É importante assinalar que, se a primeira prisão em massa de 
judeus, na França, ocorre em Paris, em maio de 1941, em Vichy, 
já em março desse mesmo ano, fora criado um comissariado geral 
para as questões judaicas e, em julho, uma lei promulgada pelo 
governo da Zona Livre autorizava a liquidação dos bens, empresas e 
imóveis pertencentes aos judeus.

De fato, do ponto de vista específico do teatro, desde 1940, 
a xenofobia e o antissemitismo, tanto na zona ocupada, quanto 
na zona livre se manifestaram de forma contundente embora, 
segundo Rolland (2000, p.135), mesmo em 1941, muitos judeus 
ainda não tivessem a noção exata da extensão da ameaça que 
sobre eles pesava.

Também de acordo com Rolland (2000, p.102), no fim de 
1941, embora Jouvet seja contrário aos alemães, não se opõe 
necessariamente a Vichy.4

De qualquer maneira, citando a tese de Serge Added sobre o 
teatro na França durante a guerra, Rolland (2000, p.188) demonstra 

3  “Na Paris ocupada, Jouvet constata que sua margem de manobra era reduzida. 
Mais do que outros, ele tem dificuldade em imaginar uma normalização possível 
da vida cultural parisiense, a despeito da programação de Escola de Mulheres no 
Athénée, em dezembro.”
4  «[à] la fin de 1941, Jouvet est sans doute anti-allemand, mais il ne conçoit 
nullement, comme tant d’autres Français, que pour autant il faille s’opposer à Vichy.»
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que a autorização concedida a Louis Jouvet e sua trupe para 
deixarem Paris e se apresentarem na Suíça, em seguida na Zona 
Livre e, finalmente, na América Latina, evoluiu passo a passo e 
constituiu um caso inédito sob a Ocupação.

E o Brasil será o primeiro dos países da América Latina a receber 
a trupe do Athénée. E não por acaso. Nos anos 30, o presidente 
Getúlio Vargas assinara dois acordos de ordem comercial: um, 
com o Estados Unidos, garantindo a entrada sem taxas do café 
e da borracha em troca de uma redução das tarifas aduaneiras 
brasileiras para vários produtos americanos. Quanto ao segundo, 
com a Alemanha, permitia aos dois países signatários a venda dos 
produtos de que cada um necessitasse, sem a utilização daquilo 
em que ambos eram deficitários, ou seja, ouro e moedas aceitas 
internacionalmente (ROLLAND, 1998, p.45-46).

É importante salientar que, segundo Eduardo Bueno (2003, 
p.341), a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, durante a 
Segunda Guerra Mundial, representa, indubitavelmente, um marco 
para o país. De fato, como a importação do aço – principalmente 
aos Estados Unidos - representava o principal fator de desequilíbrio 
da balança comercial brasileira, o governo começou a fazer projetos 
para a criação de uma siderúrgica nacional. Consultada para 
ser a primeira parceira nessa empreitada, a United States Steel 
Corporation, em janeiro de 1940, suspendeu a transação. Tendo em 
vista, no entanto, os contatos estabelecidos, desde 1938, entre o 
então chefe da Comissão Executiva do Plano Siderúrgico, coronel 
Macedo Soares, e o governo de Hitler – além do fato de que a 
empresa alemã Krupp, fornecedora de peças de artilharia ao Brasil, 
havia demonstrado interesse em financiar a siderurgia brasileira 
– os Estados Unidos decidiram emprestar U$20 milhões ao Brasil 
em troca da instalação de uma base americana na capital do Rio 
Grande do Norte, Natal.

Esta aliança viria a representar o fim da “equidistância 
pragmática” em relação aos Estados Unidos e à Alemanha que, até 
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então, Vargas conseguira manter. No entanto, o comportamento 
populista-ditatorial associado ao discurso dúbio que o presidente 
proferira quando da invasão da França pelas tropas alemãs - sem 
contar, por um lado, a indisfarçada admiração do regime nazista no 
que tange aos generais Dutra e Góis Monteiro, por outro, a posição 
abertamente favorável à aliança com a Alemanha expressa por 
colaboradores íntimos como Francisco de Campos e Filinto Müller 
- parecem elementos suficientes para apontar as preferências de 
ordem pessoal do chefe de estado brasileiro. Essa tendência virá 
a se evidenciar de maneira bastante clara, mais tarde, quando, 
em 15 de janeiro de 1942, Osvaldo Aranha propõe o rompimento 
de todas as relações comerciais, políticas, militares e diplomáticas 
entre as nações da União Pan-Americana e os países do Eixo, ao 
invés de declaração formal de guerra, como teriam preferido os 
Estados Unidos.

Segundo os detalhes colhidos por Rolland (1998, p.64) no 
diário de Vargas, em 1941, finalmente, um acordo com os Estados 
Unidos estabelece a venda de minérios estratégicos em troca de 
equipamentos. A resistência dos Estados Unidos em dar apoio 
militar ao Brasil era grande: temiam as reais intenções das forças 
armadas. O Brasil, por seu turno, não era favorável à ideia de 
permitir a instalação de soldados norte-americanos no Nordeste. 
Mas, no dia 27 de julho de 1941, aceita a concessão das bases 
à companhia de aviação Panair. A empresa se encarregaria de 
adaptar e desenvolver os aeroportos destinados a servir de escala 
aos reforços ingleses e americanos.

A consequência de todos esses acordos era bastante evidente: 
o alinhamento com os Estados Unidos.

C’était avec une visible tristesse qu’il [Vargas] 
voyait le manque d’alternative: il ne lui 
restait qu’à faire des concessions et ce n’est 
pas par hasard qu’il termine son Journal 
dans les premiers jours de 1942, au moment 
où les Nord-Américains, qu’il appelle les 
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«techniciens», commencent l’occupation des 
bases du Nordeste. Son désenchantement 
semble grand, d’autant plus qu’apparemment, 
il n’avait guère de sympathie pour la cause 
libérale. Il voyait la concession des bases 
come une chose imposée, un résultat dont il 
n’avait pas eu le choix. Pour Vargas, le pays 
était jeté dans une «aventure», sans croire à 
la démocratie ni se sentir à l’aise dans ce rôle 
d’acteur soumis. (ROLLAND, 1998, p.65-66).5 

Mas a vinda de Jouvet precede, ainda que em poucos meses, 
o alinhamento de Vargas com os Estados Unidos. Assim, em 26 de 
junho de 1941, após uma escala em Recife e outra em Salvador, o 
navio Bagé chega ao Rio de Janeiro (JOUVET, 1945, p.21):

Je me souviens des premières représentations 
que nous avons données à Rio de Janeiro. Je lisais 
sur les visages de mes compagnons une angoisse 
que je n’ai pas oubliée. L’attention, le silence 
du public étaient si intenses, si inhabituels 
pour nous, que nous étions tout à coup 
effrayés. Comment n’aurions-nous pas pris ce 
recueillement pour une froideur, un douloureux 
reproche. Eh bien! ce silence redoutable, nous 
l’avons compris ensuite, n’était fait que d’une 
poignante émotion, émotion que donne l’attente 
à ceux qui se retrouvent, émotion de retrouver 
l’esprit français, émotion, dans la chaleur des 
applaudissements, de nous affirmer leur amour 
et leur fidélité. (JOUVET, 1945, p.11-2)6

5  Era com visível tristeza que ele [Vargas] via a falta de alternativa: só lhe restava 
fazer concessões e não é por acaso que termina seu Diário nos primeiros dias de 1942, 
no momento em que os norte-americanos, que ele chama de ‘técnicos’, começam a 
ocupação das bases do Nordeste. Seu desencanto parece grande, ainda mais que, 
aparentemente, não nutria muita simpatia pela causa liberal. Ele via a concessão 
das bases como algo imposto, um resultado para o qual ele não tivera escolha. Para 
Vargas, o país tinha sido jogado numa ‘aventura’, não crendo na democracia, nem se 
sentindo à vontade no papel de ator submisso.
6  ‘Eu me lembro das primeiras representações que fizemos no Rio de Janeiro. Eu 
lia no rosto de meus companheiros uma angústia que jamais esquecerei. A atenção, 
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Daí a implacável ironia da declaração proferida por Denis Rolland:

La troupe de l’Athénée a sans doute cette culture 
moyenne sur l’Amérique latine que l’on trouve 
dans une France qui cultive son sentiment de 
supériorité culturelle: c’est–à–dire pratiquement 
rien, au-delà de quelques stéréotypes en 
particulier sur la richesse exubérante des 
Argentins ou des Brésiliens [...].(2000, p.331-2)7

É preciso, no entanto, reconhecer que o Brasil era então e 
continua sendo profundamente francófilo.

As origens longínquas desta admiração remontariam, 
paradoxalmente, ao século XVI, quando das malogradas tentativas 
de colonização do Brasil pela França (no Rio, com a França 
Antártica, e, depois, no Maranhão, com a França Equinoxial) e se 
sedimentará progressivamente.

Cette influence française, librement choisie et 
vécue, d’abord par une minorité élitiste, moins 
comme la figure réelle de l’autre que comme 
l’image idéale de soi, a paradoxalement ouvert 
à la majorité du pays la possibilité d’affirmer sa 
brasilianité. (EMALAN, 2000)8

Efetivamente, na segunda metade do século XIX, como bem o 
demonstra Bandeira,

o silêncio do público eram tão intensos, tão inabituais, para nós, que nos deixaram 
repentinamente assustados. Como não tomar esse comedimento por frieza, por um 
cruel reproche? Pois bem, esse silêncio assustador, nós percebemos em seguida, era 
feito de uma pungente emoção, a emoção nascida na expectativa daqueles que se 
encontram, emoção de encontrar o espírito francês, emoção, no calor dos aplausos, 
de uma declaração de amor e fidelidade’.
7  “A trupe do Athénée tem sem dúvida essa cultura média sobre a América Latina 
que se encontra numa França que cultiva seu sentimento de superioridade cultural: 
isto é, praticamente nada além de alguns estereótipos em particular sobre a riqueza 
exuberante dos argentinos ou dos brasileiros...”
8  “Esta influência francesa, livremente escolhida e vivida, primeiro por uma 
minoria elitista, menos como a figura real do outro do que como a imagem ideal 
de si, abriu, paradoxalmente, para a maior parte do país, a possibilidade de afirmar 
sua brasilidade.”
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l’élite brésilienne pensait, parlait et écrivait en 
français. Le commerce de livres était tel que nos 
ports étaient les premiers du monde en livres 
importés de France, parmi lesquels figuraient 
en bonne place des livres d’auteurs brésiliens, 
comme Machado de Assis, imprimés par le 
célèbre éditeur Jean-Baptiste-Louis Garnier. 
(2006, p.101)9

Não por acaso, a Aliança Francesa, fundada em 1883, em Paris, 
estabeleceu em 1885 sua primeira representação internacional no 
Rio de Janeiro.

De acordo com Françoise Terzian (Apud KECHICHIAN, 2009, p.133)10,

l’importance de l’institution est perçue non 
seulement dans l’intérêt à apprendre la langue, 
mais aussi dans la diffusion d’une culture 
appréciée par les Brésiliens de l’époque.

Tal fato explicaria a reação do público carioca diante das 
apresentações da trupe do Athénée:

Une société choisie y parle couramment le français 
avec grâce et distinction, et nous a donné, parmi 
tous les publics devant qui nous avons joué, une 
audience qui pourrait rivaliser avec celle de Paris, 
par son élégance, le sens des nuances de notre 
langue, une sympathie qui fait d’une représentation 
dans le grand théâtre de Rio de Janeiro une réunion 
de bon ton, où il est vraiment agréable de se 
trouver. (JOUVET, 1945, p.22)11

9  “a elite brasileira já pensava, falava e escrevia em francês. O comércio de livros 
ente a França e o Brasil fazia com que os portos daqui fossem os primeiros em 
volume de livros importados da França, incluindo-se livros de autores brasileiros, 
como Machado de Assis.” (BANDEIRA, p.41)
10  “A importância da instituição é percebida não somente no interesse em aprender 
o idioma, mas também na difusão de uma cultura apreciada pelos brasileiros da 
época.” TERZIAN, in: KECHICHIAN, 2009, p.39)
11  “Uma sociedade de prestígio fala correntemente francês com graça e distinção, 
e nos ofereceu, dentre todos os públicos diante dos quais nos apresentamos, uma 
audiência que poderia rivalizar com a de Paris, por seu refinamento, o sentido 
das nuanças de nossa língua, uma simpatia que transforma cada representação 
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Vale observar que, no início do século XX, a aristocracia brasileira 
vive o período da Belle Époque que, no Brasil, perdurará, segundo 
alguns autores, até a primeira metade dos anos vinte e, segundo 
outros, até 1930, momento em que termina a Velha República.

Le Brésil vit en fonction de la mode dictée par 
Paris. On importe des meubles, des objets de 
décoration, des vêtements et des livres. Les 
intellectuels du pays dévorent les oeuvres des 
écrivains et des poètes français [...]. (TERZIAN 
Apud KECHICHIAN, 2009, p.139)12

No Rio de Janeiro, à época, Capital Federal, 1900 marca um 
período de grande influência francesa, seja no terreno das artes, 
seja no dos negócios. Nesse contexto, o prefeito Pereira Passos 
tentará transformar a cidade, influenciado pelas reformas de 
Haussmann em Paris.

Grandes nomes da elite cultural brasileira, dentre os quais, 
Oswald de Andrade e Mário de Andrade, inspirados pelos 
movimentos de vanguarda europeus muito em voga na França, 
lançam, em 1922, a Semana de Arte Moderna.

Torna-se bastante evidente o fato de que o fenômeno da 
atração cultural exercida pela França, no continente, não se 
restringe apenas ao Brasil. Reportando-se à literatura hispano-
americana, Jean-Claude Villegas observa:

Les modernistes choisissent le parricide 
et, transgressant les frontières nationales, 
parviennent à établir des contacts transnationaux 
par le biais d’une stratégie de fuite. Tournant 
le dos à leur propre tradition nationale, ils se 
fondent dans une actualité littéraire française, 
qui représente à leurs yeux l’essence même 

num grande teatro do Rio de Janeiro numa reunião elegante, em que é realmente 
agradável de estar.”
12  “[...] o Brasil gira em torno dos modismos ditados por Paris. De lá são importados 
mobiliários, objetos de decoração, roupas e livros. Os intelectuais do país devoram as 
obras de escritores e poetas franceses [...]” (TERZIAN in : KECHICHIAN, 2009, p.44-45)
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de la nouveauté, de l’anticonformisme et de 
l’ouverture du monde. Mais citoyens du monde 
sans pour autant renier totalement leurs origines, 
ils signent ainsi l’acte de naissance de la littérature 
latino-américaine. (2007, p.16)13

A partir dessa teoria que se aproxima das ideias expostas por 
Oswald de Andrade no Manifesto Antropofágico – um dos textos 
fundadores do modernismo brasileiro -, Villlegas (2007, p.17)14 declara:

C’est cependant la capitale française qui, tout au 
long du vingtième siècle, reste le centre même 
de la géographie universelle. Par là même elle 
devient la capitale excentrée de la littérature 
latino-américaine. [...] Depuis les modernistes, 
jusqu’auxgénérations les plus contemporaines, 
en passant par les avant-gardes, par le très 
voyant boom latino-américain, par la génération 
de l’exil, c’est à Paris que se conçoit, que s’écrit 
et se fabrique la littérature hispano-américaine.

Comparando as apresentações de várias companhias no Brasil, 
na Argentina e no Uruguai, Rolland conclui:

Mais Rio n’est ni Buenos Aires, ni Montevideo. 
À la lecture des archives comme de la presse 
locale, le public de Rio semble plus régulier. Il est 
peut-être plus francophile, et, à tout dire, moins 
susceptible – si pour le même spectacle, la qualité 

13  ‘Os modernistas escolhem o parricida e, transgredindo as fronteiras nacionais, 
conseguem estabelecer contatos transnacionais pelo viés de uma estratégia de 
fuga. Dando as costas a sua própria tradição nacional, fundem-se numa atualidade 
literária francesa, que representa, a seus olhos, a própria essência da novidade, 
do anticonformismo e da abertura do mundo. Mas cidadãos do mundo sem, no 
entanto, renegar totalmente suas origens, assinam assim a certidão de nascimento 
da literatura latino-americana.’
14  ‘É, no entanto, a capital francesa que, ao longo do século vinte, permanece 
o verdadeiro centro da geografia universal. Por isso mesmo, torna-se a capital 
excêntrica da literatura latino-americana. [...] A partir dos modernistas até as 
gerações mais contemporâneas, passando pelas vanguardas, pelo notório boom 
latino-americano, pela geração do exílio, é em Paris que se concebe, se escreve e se 
fabrica a literatura hispano-americana.’
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s’avère moins bonne qu’en Europe -; peut-être 
est-il moins ‘européen’ que celui des capitales 
uruguayenne ou argentine. (2000, p.399/400)15

Tal fato seria determinante “para os grandes sucessos obtidos 
no Rio e em São Paulo” por “numerosos grupos teatrais cujas 
turnês haviam sido medíocres em Buenos Aires ou em Montevideo” 
(Rolland, 2000, p.400).

De fato, as peças representadas por Jouvet, no Brasil, como 
em outros países da América Latina, não são traduzidas. O 
público, principalmente o público feminino, acompanha o texto 
sem problemas de compreensão. Basta pensar que as moças da 
elite social brasileira estudam em escolas dirigidas por religiosas 
francesas como no caso de Notre-Dame de Sion e Les Oiseaux.

A partir de 1934, a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras da Universidade de São Paulo (USP) contará com a vinda 
de professores franceses, dentre os quais: Braudel, Lévi-Strauss, 
Monbeig, Hourtade et Maugüé.

Embora aparentemente bem implantada no Brasil, a língua 
francesa, principalmente a partir da Segunda Guerra, se encontra 
em nítido declínio, e seu lugar nos programas de ensino, passa a 
ser contestado:

L’élite lisait nos livres, se faisait donner nos pièces 
de théâtre, buvait nos vins fins; la masse, parvenue, 
fréquentera les cinémas américains, lira des 
romans policiers traduits de l’anglais, boira de la 
bière ou des alcools brutaux. [...] La France, à cet 
égard, est un peu démodée, et on nous le dit assez. 
(SIEGFRIED, Apud ROLLAND, 2000, p.392)16

15  ‘Mas o Rio não é nem Buenos Aires, nem Montevideo. À luz da leitura dos 
arquivos e da imprensa local, o público do Rio parece ser mais regular. Talvez seja 
mais francófilo e, em outros termos, menos suscetível – se, em relação a um mesmo 
espetáculo, a qualidade é inferior à da Europa -; talvez ele seja menos ‘europeu’ que 
o das capitais uruguaia ou argentina.’
16  A elite lia nossos livros, assistia a nossas peças de teatro, bebia nossos vinhos 
finos; a massa, parvenue, assistia aos filmes americanos, lia os romances policiais 
traduzidos do inglês, tomava cerveja ou bebidas alcóolicas de baixa qualidade. [...] A 
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Rolland levanta quatro razões para essa mudança de tendência, 
sobretudo, após a crise de 1929: a necessidade de aprender a 
língua inglesa em função da presença de empresas americanas e 
inglesas na América do Sul; o interesse crescente por tudo o que 
provinha dos Estados-Unidos (música, filmes, teorias, hábitos...); a 
exigência do conhecimento da língua inglesa em vários exames no 
período entreguerras; a quantidade enorme de livros americanos 
presentes no mercado em oposição ao número restrito de obras 
em francês.

As mudanças da situação da língua francesa na América do 
Sul, em relação ao século XIX, não parecem, no entanto, evidentes 
aos olhos dos franceses. Considerando o mercado dos filmes, por 
exemplo, apenas a elite tradicional francófila serve de base aos 
diplomatas franceses que não percebem, por um lado, que os filmes 
americanos ganham espaço por serem quase sempre dublados; por 
outro, por serem programados mais ou menos simultaneamente 
em quase toda a América, enquanto os filmes franceses chegam 
tardiamente, em cópias já gastas. 

E Rolland (2000, p.395) acrescenta: “Não existe, em 1941, 
nenhum dos livros de Jouvet traduzido em espanhol ou português; 
a quase totalidade das peças de Romains e Giraudoux não tinham 
sido traduzidas...” 

Et l’on estime volontiers que, puisque le français 
sert (servait) de langue universelle, point n’est 
besoin de faciliter l’accès de la littérature 
française en traduction. (2000, p.395.)17

Sendo assim, o declínio da língua parece determinante no que 
tange ao declínio da “influência francesa” na América Latina.

França, sob esse ponto de vista, estava um pouco fora de moda, e isso era bastante 
evidente. (SIEGFRIED, Apud ROLLAND, 2000, p.392)
17  Acredita-se, uma vez que o francês é (era) a língua universal, que não há 
nenhum motivo para se facilitar o acesso à literatura francesa pela tradução. 
(ROLLAND, 2000, p.395.)
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Na contramão de tudo o que acabamos de expor, no entanto, 
a contribuição de Jouvet parece ter sido preponderante para a 
renovação do teatro brasileiro:

Une contribution aux contours incertains mais 
déterminante à la rénovation de l’art de la scène; 
une influence toutefois largement exagérée en 
France ou par les Français et masquée, au Brésil, 
par les rénovations «nationales» postérieures. 
(ROLLAND, 2000, p.367)18

É importante lembrar que, de 1937 a 1945, no Brasil, a ditadura 
tentou calar o teatro, mas a ideologia populista, através do teatro 
de revista, se mantinha muito ativa. Paralelamente, surgem as 
primeiras companhias estáveis do país e grandes atores nelas 
começarão suas carreiras: Procópio Ferreira, Jaime Costa, Dulcina 
de Moraes, Odilon Azevedo, Eva Tudor, dentre outros.

E a saison de Jouvet no Brasil servirá, antes de mais nada, 
para demonstrar a importância do trabalho do diretor no que 
concerne à “unidade, coesão interna e à dinâmica da realização 
cênica.” Sem isso, o espetáculo não consegue constituir uma 
totalidade: ter-se-á a impressão de assistir a uma superposição 
de “cenários e personagens, objetos e discursos, luzes e gestos” 
(PONTES, 2008, p.118).

As companhias teatrais brasileiras, até então, 
não costumavam utilizar o trabalho de diretores 
em cena. O empresário, também ator principal 
da companhia, montava os espetáculos por força 
da intuição e, muitas vezes, a serviço de seu 
narcisismo. (PEREIRA, 1998, p.59)

De fato, era uma verdadeira lição de ordem prática: graças a 
Jouvet, compreendia-se o papel do diretor: profissional presente 
no teatro europeu desde o final do século XIX e que constitui 

18  ‘[...] uma contribuição de contornos incertos mas determinante para a renovação 
da arte da encenação; uma influência, no entanto, bastante exagerada na França ou 
pelos franceses e encoberta, no Brasil, pelas renovações ‘nacionais’ posteriores.’
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a base de toda representação, o metteur en scène só veria sua 
função valorizada, no Brasil, cinquenta anos após sua definição.

Jouvet, sem dúvida nenhuma, ajudou também a inverter a 
hierarquia de valores que sustentava nosso panorama teatral. 
De acordo com Cacilda Becker (Apud PONTES, p.128), cada ator 
estudava e interpretava a sua maneira o papel e, a rigor, não 
conhecia o texto dos outros atores. Era em cena, no palco, que as 
relações entre os personagens se revelava.

Para Jouvet, a arte do ator corresponde, principalmente, à 
arte da respiração. “Através da ‘devoração respiratória’ do texto, 
o ator, tendo o público por testemunha, representa e adapta o 
corpo e o pensamento do autor.”

Ainda segundo Louis Jouvet, o sentimento do ator vem do 
encontro com a frase do autor e a respiração consiste no meio por 
excelência para atingir este objetivo.

Muito generoso para com os amadores, Jouvet os recebia em 
seu apartamento no Rio durante os sete meses passados no estado. 
O grupo Os Comediantes que, em 1943 apresentará “Vestido de 
Noiva”, de Nelson Rodrigues, será diretamente influenciado pelo 
célebre diretor francês.

On n’aurait jamais pu imaginer que le spectacle 
théâtral puisse atteindre un tel degré d’élaboration 
artistique. On n’avait jamais vu une conjonction 
aussi parfaite entre texte, interprétation et 
montage. […] Jouvet nous a beaucoup aidés. 
Il nous a montré une nouvelle manière de 
présenter le spectacle théâtral, il a fait ressortir 
l’importance du théâtre et a démontré, encore, 
les habilités de l’artiste brésilien; lors de son 
deuxième séjour chez nous, il appelle des peintres 
et des dessinateurs brésiliens pour l’aider, nous 
dévoilant ce que nous ignorions. (DÓRIA, Apud 
PONTES, 2008, p.126)19

19  ‘Mas jamais podíamos imaginar que o espetáculo teatral pudesse atingir aquele 
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De acordo com Walter Lima Torres Neto (1991-1992, p.56), 
Jouvet teria encarado seu exílio como uma missão de ordem 
cultural. Sendo assim, vários autores brasileiros submeteram 
seus textos ao artista francês, dentre os quais, Alfredo Mesquita 
(Retours), Guilherme de Figueiredo (Um deus dormiu lá em casa) e 
Joraci Camargo (Deus lhe pague).

Gustavo Dória (Apud PONTES, 2008, p.126) cita um dos mais 
importantes ensinamentos de Jouvet:

Qualquer iniciativa que pretendesse fixar no 
Brasil um teatro de qualidade, um teatro que 
atingisse verdadeiramente a plateia, não estaria 
realizando nada enquanto não prestigiasse a 
literatura nacional! [...] O ponto de partida era o 
autor brasileiro.

De acordo com Heloísa Pontes, o conselho de Jouvet se 
tornará quase uma obsessão para o grupo que terá a sorte 
de ser dirigido, três anos mais tarde, por Ziembinski. Ator e 
diretor de origem polonesa, Ziembinski será o responsável pela 
representação da peça Vestido de noiva, que Os Comediantes 
representarão em 1944.

Desse encontro entre um conselho dado, 
um ponto de vista partilhado, um grupo de 
amadores empenhado na renovação da cena 
teatral, um autor ainda desconhecido (Nelson 
Rodrigues), e um cenógrafo promissor (Santa 
Rosa) resultou o marco simbólico do teatro 
moderno brasileiro [...]. (PONTES, 2000, p.127)

A companhia de Jouvet percorrerá as principais capitais latino-
americanas indo até o México. E em todos esses países, em todas 

grau de elaboração artística. Jamais tínhamos visto conjugação tão perfeita entre 
texto, encenação e montagem. [...] Na verdade, Jouvet nos ajudou e muito. Mostrou 
uma nova maneira de apresentar o espetáculo teatral, salientou a importância 
do teatro e mostrou, ainda, as possibilidades do artista brasileiro; quando de sua 
segunda temporada chama, para com ele colaborar, pintores e desenhistas brasileiros 
aqui radicados, revelando o que nós mesmos desconhecíamos.’
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essas cidades, ele e sua trupe receberam, como mencionado 
anteriormente, provas de amizade e mesmo de fraternidade:

La façon dont a été reçue notre tournée dans 
les pays latins est un témoignage de la profonde 
amitié spirituelle et la fidèle admiration que ces 
peuples ont pour la France et le théâtre français. 
J’ai éprouvé mieux que jamais la grandeur de nos 
poètes et la mission du théâtre. (JOUVET Apud 
ROLLAND, 1995, p.43)

Denis Rolland, sublinha, no entanto, que, em princípio, a turnê 
do Théâtre de l’Athénée só foi possível por ter se beneficiado do 
apoio e subvenção do governo de Vichy:

Jouvet et sa troupe convenaient parfaitement, 
dans ce cadre d’une culture conçue comme 
instrument politique, en apportant en 
l’Amérique latine du théâtre de qualité sous la 
bannière de Molière. (1995, p.39)

À guisa de comprovação de sua teoria, Rolland (1995, p.40) 
demonstra que, indo de encontro à leis de interdição de imigração, 
a trupe do Théâtre de l’Athénée, que contava com, pelo menos, 
um integrante judeu, graças a um “laissez-passser” alemão, deixa a 
zona ocupada e faz uma temporada subvencionada na Suíça.

O responsável [da trupe] não é o único titular 
de um passaporte semi-diplomático, chamado 
de «passaporte de serviço»; e Vichy financia a 
turnê, tanto em 1941, quanto em 1942, através 
de somas consideráveis sobretudo naqueles 
tempos de penúria de divisas […]20

Mas a segunda “saison”, isto é, a de 1942, se mostrará mais 
difícil numa América posicionada quase exclusivamente ao lado dos 

20  [...] son responsable [de la troupe] n’est pas le seul à être le titulaire d’un 
passeport à demi- diplomatique, dit de «service»; et Vichy finance en 1941 comme 
encore en 1942, la tournée pour des sommes considérables surtout en ces temps de 
pénurie de devises […].



519

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

Estados Unidos já em guerra contra o Eixo, e sofrerá mesmo um 
boicote por parte dos Comitês da France Libre, tendo em vista, não 
só a recusa de Jouvet em se pronunciar sobre a situação francesa, 
mas também, as declarações feitas quanto à pressão sobre ele 
exercida pelos responsáveis da França Livre, sustentados que 
eram por uma população francesa da América engajada na luta 
encabeçada por Londres pela defesa da França21.

Pouco a pouco, no entanto, a trupe se afastará do quadro 
pré-estabelecido para a “tournée officielle” dirigindo-se ao Chile, 
em seguida, ao Peru, obtendo então ajuda logística, ainda que 
variável, dos Comitês locais da França Livre (ROLLAND, 1995, p.39). 
O Théâtre de l’Athénée prosseguirá seu longo périplo até fevereiro 
de 1945, quando chega de volta a Paris.

Ao retornar à França, a “missão” da trupe de Jouvet seria 
avaliada como positiva, tendo em vista o sucesso da turnê: no dia 
18 de fevereiro de 1945, ele e sua equipe serão recebidos como 
heróis e no dia 12 de março o General De Gaulle os felicitará pela 
“notável e inegável embaixada itinerante do país que, junto a sua 
companhia teatral, Jouvet representara, e pela imagem da França 
que haviam deixado.”22

De fato, a perspectiva em relação à atuação de Jouvet e do 
Théâtre de l’Athénée muda totalmente e, em 1947, quando da 
conferência por ele proferida no Théâtre de l’Athénée, a “missão de 
Vichy”, segundo Rolland será apagada:

Dos anos de guerra de Jouvet e do Athénée, só 
restaram a memória da proeza incontestável 
realizada pela equipe do Athénée, a lembrança 

21  [...] Jouvet, refusant de se prononcer sur la situation française, ayant bénéficié 
jusque-là de l’appui de Vichy et de ses représentants et ayant fait au contraire 
quelques déclarations peu amènes quant aux pressions sur lui exercées par les 
responsables des Comités de la France libre soutenus par une population française 
d’Amérique largement ralliée à la cause de la France londonienne. (ROLLAND, 
1995, p.39)
22  “[...] la remarquable et inégalable ambassade itinérante qu’avec sa troupe il fut 
pour la France et l’image qu’il en donna.” (ROLLAND, 1995, p.39)
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de uma epopeia exterior de um ‘teatro da 
resistência’ e de um sucesso excepcional na 
América Latina.23
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A cONstrUçãO dO AMBIeNte rOMANescO – 
eNtre descrIçÕes estÉtIcAs e INJUNçÕes 
reFereNcIAIs1

thayane Verçosa (UerJ-dO)

Em Lima Barreto e o espaço romanesco (1976), Osman Lins reflete 
sobre diversos aspectos inerentes à constituição do espaço no romance. 
No quinto capítulo, “Espaço romanesco e ambientação”, o autor trata 
da diferença entre espaço e ambientação, de modo em que este é 
conceituado como “o conjunto de processos conhecidos ou possíveis, 
destinados a provocar, na narrativa, a noção de um determinado 
ambiente” (LINS, 1976, p.77). Assim, quando compara o ambiente 
no romance – pensado como um elemento que vai se configurando 
a partir de escolhas diversas do narrador – com uma imagem em si, 
como um quadro, ele percebe que a imagem é apresentada “[a]os 
nossos sentidos como uma totalidade” (1976, p.77), mas o ambiente 
romanesco, por sua vez, “em virtude da sua linearidade, defronta, se 
aspira a certo grau de eficiência, este problema básico: as coisas são, 
ao passo que a linguagem flui, havendo, portanto, entre elas, certa 
incompatibilidade” (1976, p.78). Desse modo, enquanto a imagem 
pictórica seria contemplada integralmente de uma só vez, o mesmo não 
aconteceria com a imagem verbal, como o espaço nas obras literárias, 
uma vez que as descrições estão sujeitas às relações estabelecidas 
pelas seleções lexicais, sintáticas e semânticas feitas pelo responsável 
pelos enunciados, o narrador.

Tal diferença é o estopim de uma reflexão, embasada em 
pensadores como Lessing e Aristóteles, sobre a diferença entre 

1  O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
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descrever um ambiente, um cenário, um objeto, e narrar as ações 
vividas pelas personagens – questão inerente ao poema épico e 
ao romance, por exemplo, ressalvando-se as diferenças temporais 
e formais entre ambos. Com vistas a encaminhar tal separação, 
Osman Lins assevera:

Alternam-se ou mesclam-se, nos relatos, ação 
e descrição, aplicada esta última ao gênero 
de objetos que, “eles ou suas partes, existem 
simultaneamente”. Vai, tal alternância ou 
mescla, para dissimular o contraste que a 
narrativa oferece entre motivos dinâmicos 
e motivos estáticos [...], exigir uma série de 
recursos, mediante os quais seja possível, sem 
comprometer o fluxo dos eventos, introduzir o 
cenário, o campo onde atuam as personagens. 
(1976, p.78-79)

Logo, diante da impossibilidade de mostrar um cenário inteiro 
de uma só vez, as descrições literárias frequentemente se intercalam 
com passagens narrativas, a partir de recursos variados, para que 
a oscilação entre ambas não comprometa o fluxo das ações, nem 
a descrição dos espaços. Prosseguindo nessas reflexões, Osman 
Lins trata dos diferentes tipos de ambientação, culminando nos 
conceitos de ordenação e precisão dos elementos espaciais:

Pode-se observar, [...], certa relação entre ordem 
e minúcia na ambientação. O esforço ordenador, 
no descritivo, tende a conferir uma organicidade 
ao pormenor, muitos sendo os graus através dos 
quais o escritor define o espaço: sua liberdade de 
escolha [...] oscila entre a pintura minuciosa de uma 
sala [...] [e a] [...] simples nomeação de uma rua, um 
hotel, uma cidade, etc., havendo ainda os casos em 
que nem sequer se chega ao nome, observando-
se, em relação ao espaço, uma imprecisão que, de 
certo modo, nega-o. A precisão ou a imprecisão, 
certamente, refletem determinada época ou 
tradição literária. (1976, p.88)
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Ao concluir, portanto, que o nível de precisão das descrições 
diz respeito à época ou à tradição literária na qual as obras foram 
produzidas, nos parece possível estabelecer um diálogo entre o que 
aí percebe Osman Lins e o que refletia, cerca de uma década antes, 
Roland Barthes, no ensaio, hoje clássico, “O efeito de real” (1968).

No mencionado texto, ao propor a existência de um “novo 
verossímil”, o efeito de real, pautado na ideia de uma “injunção 
realista”, Barthes mostra como Flaubert e Michelet – um romancista 
e um historiador, portanto – “produzem notações que a análise 
estrutural [...] tem deixado de parte, quer por excluir do inventário 
todos os pormenores ‘supérfluos’ [...] quer por tratar esses mesmos 
pormenores [...] como ‘enchimentos’” (BARTHES, 1988, p.158). Ao 
assegurar que a maior parte das análises estruturais não se ocupava 
dos “pormenores inúteis” (1988, p.159) – no caso, a menção a um 
barômetro numa passagem de “Um coração simples”, de Flaubert, 
bem como a de uma porta num episódio da História da França, de 
Michelet –, Barthes aproxima tais pormenores da descrição, em 
contraste com a narração:

A notação insignificante [...] aparenta-se com a 
descrição, mesmo que o objeto só pareça denotado 
por uma única palavra [...]. A estrutura geral da 
narrativa [...] aparece como essencialmente 
preditiva; esquematizada ao extremo, e sem levar 
em conta numerosos desvios, atrasos, reviravoltas 
e decepções [...]. Bem diferente é a descrição: não 
tem qualquer marca preditiva; “analógica”, sua 
estrutura é puramente somatória e não contém 
esse trajeto de escolhas e alternativas [...]. A 
descrição aparece assim como algo “próprio” 
das linguagens ditas superiores, na medida, 
aparentemente paradoxal, em que ela não se 
justifica por nenhuma finalidade de ação ou de 
comunicação. (1988, p.159-160)

Assim, ao separar a descrição da narração e mostrar como 
aquela não precisa seguir uma linha de continuidade, nem compor 
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outro tipo de sequência, para Barthes, é como se as obras fossem 
marcadas por momentos ora narrativos, ora descritivos, nos 
quais a linha de continuidade narrativa da trama é interrompida, 
e a descrição, realizada. Enquanto a narração, entrecortada por 
passagens descritivas, retorna do ponto em que havia parado 
anteriormente, na descrição não há tal obrigatoriedade, uma vez 
que tais passagens são independentes tanto da linha narrativa, 
quanto das outras passagens de caráter semelhante. Barthes, 
pensando principalmente nas obras da modernidade, defende a 
ideia de que a descrição existe por si só, independentemente da 
trama que está sendo narrada. Para sustentar tal autonomia nas 
obras modernas, Barthes faz um recuo ao passado, refletindo sobre 
os diferentes usos e finalidades da descrição ao longo do tempo:

A cultura ocidental [...] não deixou de modo 
algum a descrição fora do sentido e a dotou de 
uma finalidade perfeitamente reconhecida pela 
instituição literária. Tal corrente é a retórica e a 
finalidade é o “belo”: a descrição teve, por muito 
tempo, uma função estética. A Antiguidade bem 
cedo juntara aos dois gêneros expressamente 
funcionais do discurso, o judiciário e o político, 
um terceiro gênero, o epidítico, o discurso de 
aparato, destinado à admiração do auditório (e 
não a sua persuasão), que continha em germe 
[...] a própria ideia de uma finalidade estética 
da linguagem; na neo-retórica alexandrina (no 
século II d.C.) houve um gosto pronunciado pela 
ekphrasis, trecho brilhante, destacável (com 
finalidade em si mesma, portanto, independente 
de qualquer função de conjunto), com o objetivo 
de descrever lugares, tempos, pessoas ou obras 
de arte, tradição que se manteve através da 
Idade Média. (1988, p.160)

Nesse sentido, se considerarmos, com João Adolfo Hansen, que 
“nenhum detalhe da ekphrasis é informal, expressivo ou realista”, 
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uma vez que “todos eles se incluem em uma invenção e elocução que 
aplicam preceitos previstos pela instituição retórica para transformar o 
ouvido do ouvinte, constituído na variação elocutiva do discurso, num 
olho incorporal que os avalia” (2006, p.88), sua relação com o ut pictura 
poesis é evidente. Tal como conceituado no tratado seiscentista de 
Manuel Pires de Almeida, Poesia e pintura ou pintura e poesia (1633):

Grandes são as proporções, grandes as 
semelhanças, concordâncias, ou simpatias, 
que têm a tinta, e a cor, a pena e o pincel [...]. 
Simbolizam entre si como irmãs gêmeas e 
parecem-se tanto, que quando se escreve se 
pinta, e quando se pinta, se escreve. Em língua 
grega o mesmo é escrever que pintar, ou esculpir, 
e é verbo comum ao pintor e ao poeta. (2002 
[1633], p.69-70)

Assim, percebemos que tanto a ekphrasis quanto o ut pictura 
poesis são exemplos de descrições marcadas pela finalidade 
estética em si mesma. Sobre isso, Barthes assevera: “Nessa época 
[...] a descrição não está subordinada a nenhum realismo; [...] só 
conta a injunção do gênero descritivo; a verossimilhança aqui não 
é referencial, mas abertamente discursiva: são as regras genéricas 
do discurso que fazem a lei” (BARTHES, 1988, p.160-161). Logo, 
enquanto a descrição antiga privilegia um caráter estético, a 
moderna estaria submetida a uma finalidade referencial, refletindo-
se, assim, a diferença entre o verossímil antigo e o verossímil 
moderno: enquanto o primeiro está submetido às regras do gênero, 
o segundo está subordinado à injunção realista.

Curiosamente, porém, ao analisar a escrita de Flaubert, em 
Madame Bovary (1857), propalado marco do realismo literário, 
Barthes percebe que:

A finalidade estética da descrição ainda é 
fortíssima. Em Madame Bovary, a descrição de 
Ruão [...] está submetida às injunções tirânicas 
do que se deve chamar de verossimilhança 
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estética [...] vê-se em seguida que o tecido 
descritivo, que parece à primeira vista dar uma 
grande importância [...] ao objeto Ruão, na 
realidade não passa de um fundo destinado a 
receber as joias de algumas metáforas raras, 
o excipiente neutro, prosaico, que veste a 
preciosa substância simbólica, [...] como se 
Ruão só fosse notável por suas substituições (os 
mastros como uma floresta de agulhas, as ilhas 
como grandes peixes negros parados, as nuvens 
como vagas aéreas que se quebram em silêncio 
contra uma falésia); vê-se enfim que toda a 
descrição é construída com vistas a aparentar 
Ruão a uma pintura; é uma cena pintada que a 
linguagem assume. (1988, p.161)

Barthes, portanto, enxerga e analisa como Flaubert, um 
escritor reputadamente realista, produz uma série de descrições 
que não estão completamente submetidas a um imperativo 
realista, uma vez que: “a descrição de Ruão [é] [...] perfeitamente 
‘impertinente’ com relação à estrutura narrativa de Madame 
Bovary (não se pode ligá-la a nenhuma sequência funcional nem 
a nenhum significado caracterial, atmosferial ou sapiencial)” 
(BARTHES, 1988, p.162).

O que enquadra a “impertinência” destacada é a questão do 
imperativo realista e do modo como as citadas descrições acima 
escapam dele e se aproximam muito mais do verossímil antigo, uma 
vez que se constituem com base em uma finalidade majoritariamente 
estética, ao invés de em injunções referenciais. Assim, Barthes 
constata: “a finalidade estética da descrição flaubertiana é toda 
mesclada de imperativos ‘realistas’, como se a exatidão do referente, 
superior ou indiferente a qualquer outra função, ordenasse e 
justificasse sozinha, aparentemente, descrevê-lo” (BARTHES, 1988, 
p.162). Há, portanto, o reconhecimento de um equilíbrio entre a 
finalidade estética e a referencial nas descrições presentes em uma obra 
moderna, produzida na época do dito verossímil moderno, realista.
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Conforme produz as seguintes descrições: “os mastros como 
uma floresta de agulhas, as ilhas como grandes peixes negros 
parados, as nuvens como vagas aéreas que se quebram em silêncio 
contra uma falésia” (BARTHES, 1988, p.161), Flaubert elabora a 
cidade de Ruão “com vistas a aparentá-la a uma pintura; é uma 
cena pintada que a linguagem assume” (1988, p.161); porém, tal 
descrição não prejudica a imagem referencial de Ruão, porque “as 
injunções estéticas [...] se penetram [...] de injunções referenciais” 
(BARTHES, 1988, p.162).

Assim, ao mostrar que Flaubert, um escritor reputadamente 
realista, produz tais descrições em Madame Bovary, Barthes 
justifica que:

Essa mistura [...] de injunções tem dupla 
vantagem: por uma parte, a função estética 
ao dar sentido “ao trecho”, para o que se 
poderia chamar de vertigem da notação, pois, 
a partir do momento em que o discurso não 
fosse mais guiado e limitado pelos imperativos 
estruturais do enredo (funções e índices), nada 
mais poderia indicar por que parar aqui e não 
ali os pormenores da descrição; se ela não fosse 
submetida a uma escolha estética ou retórica, 
toda “vista” seria inesgotável pelo discurso: 
sempre haveria um canto, um pormenor, uma 
inflexão de espaço ou de cor a acrescentar; e, 
por outra parte, colocando o referente como 
real, fingindo segui-lo de maneira escrava, 
a descrição realista evita deixar-se arrastar 
numa atividade fantasmática. (1988, p.162)

Ao detalhar o funcionamento e a utilidade desse equilíbrio 
de descrições estéticas e referenciais produzidas por um autor 
reputadamente realista, Barthes nos permite questionar se tal 
relação, tal equilíbrio seria uma peculiaridade flaubertiana, ou 
se é possível encontrar casos semelhantes em outros autores 
que tenham produzido romances reputadamente realistas, como 
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Graciliano Ramos ao escrever Vidas secas (1938), aquela que, 
segundo Bosi, seria a “obra-prima da sobriedade formal”, na qual 
“o esforço de objetivação foi bem logrado” (2015, p.431). Logo, na 
sequência, propomos uma breve análise do mencionado livro para 
testar tais hipóteses na materialidade discursiva.

 BREVE ANÁLISE DE VIDAS SECAS
Em “Os bichos do subterrâneo”, Antônio Candido afirma que 

em Vidas secas “é perfeita a adequação da técnica à realidade 
expressa” e afirma que Graciliano “relaciona [o estudo do homem] 
[...] ao da paisagem, estabelecendo entre ambos um vínculo 
poderoso” (CANDIDO, 1978, p.114), o que se coaduna com a ideia do 
novo verossímil de Roland Barthes, aquele regido por uma injunção 
realista referencial, portanto de adequação da técnica à realidade 
expressa. Assim, garante-se que a prosa do autor de Vidas secas 
é realista, incluindo as passagens descritivas, bem como a relação 
estabelecida entre o estudo do homem e o da paisagem.

Desse modo, de maneira semelhante ao que faz Roland Barthes 
em “O efeito de real”, propomo-nos a realizar uma leitura de Vidas 
secas, a fim de analisar como, na mencionada obra, se configuram 
as descrições das paisagens. Buscamos averiguar se realmente 
só ocorrem descrições realistas, ou se há um equilíbrio entre “as 
injunções estéticas [...] [e as] injunções referenciais” (BARTHES, 
1988, p.162). Para alcançar tal objetivo, na sequência, analisamos 
uma série de passagens em que as descrições das paisagens 
acontecem, seguindo a ordem dos capítulos da obra de Graciliano 
Ramos. Assim, em “Mudança”, destacamos:

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam 
duas manchas verdes [...]. A folhagem dos juazeiros 
apareceu longe, através dos galhos pelados da 
catinga rala. (RAMOS, 2002, p.9 – grifo nosso)

Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, 
sumiram-se. (2002, p. 9 – grifo nosso)
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A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso 
salpicado de manchas brancas que eram ossadas. 
O voo negro dos urubus fazia círculos altos em 
redor dos bichos moribundos. (2002, p.9-10)

Tinham deixado os caminhos, cheios de espinho 
e seixos, fazia horas que pisavam a margem do 
rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. 
(2002, p. 10)

As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. 
(2002, p.12 – grifo nosso)

Encontrando resistência, penetrou num 
cercadinho cheio de plantas mortas, rodeou 
a tapera, alcançou o terreno do fundo, viu um 
barreiro vazio, um bosque de catingueiras 
murchas, um pé de turco e o prolongamento da 
cerca do curral. Trepou-se no mourão do canto, 
examinou a catinga, onde avultavam as ossadas 
e o negrume dos urubus. (2002, p.12-13)

Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se: 
uma sombra passava por cima do monte. [...]. 
Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se 
perto dos filhos, suspirando, conservaram-se 
encolhidos, temendo que a nuvem se tivesse 
desfeito, vencida pelo azul terrível, aquele azul 
que deslumbrava e endoidecia a gente. (2002, 
p.13 – grifo nosso)

As noites cobriam a terra de chofre. A tampa 
anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas 
vermelhidões do poente. (2002, p.13 – grifo nosso)

Resistiram à fraqueza, afastaram-se envergonhados, 
sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, receosos 
de perder a esperança que os alentava. (2002, p.13)

Saciado, caiu de papo para cima, olhando as 
estrelas, que vinham nascendo. Uma, duas, três, 
quatro, havia muitas estrelas, havia mais do que 
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cinco estrelas no céu. O poente cobria-se de 
cirros – e uma alegria doida enchia o coração de 
Fabiano. (2002, p.14)

Olhou o céu de novo. Os cirros acumulavam-se, 
a lua surgiu, grande e branca. Certamente ia 
chover. (2002, p.15 – grifo nosso)

A aragem morna sacudia os xiquexiques e os 
mandacarus. Uma palpitação nova. Sentiu um 
arrepio na catinga, uma ressurreição de garranchos 
e folhas secas. (2002, p.15 – grifo nosso)

A lua crescia, a sombra leitosa crescia, as estrelas 
foram esmorecendo naquela brancura que enchia 
a noite. Uma, duas, três, agora havia poucas 
estrelas no céu. Ali perto a nuvem escurecia o 
morro. (2002, p.16 – grifo nosso)

Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam 
à cara triste de sinhá Vitória. Os meninos se 
espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. 
Chocalhos tilintariam pelos arredores. A catinga 
ficaria verde. (2002, p.16)

Nessa sequência de citações, as diferentes passagens grifadas 
evidenciam os diversos recursos utilizados pelo narrador para 
descrever as paisagens numa injunção predominantemente 
estética. Além da relação do humor de Fabiano e de sinhá Vitória 
com o ambiente, no sentido em que a possibilidade de chuva faz 
com que ambos se alegrem e fiquem momentaneamente otimistas, 
o que vai se evidenciando conforme o cenário vai sendo pintado, 
também se destaca o poderoso uso das cores – o verde da catinga 
que irá florescer, o azul opressor do céu, a brancura da lua, a planície 
vermelha com manchas brancas das ossadas –, que aumenta a 
visualização das paisagens como pinturas. Ademais, o recurso que 
mais se destaca nas passagens selecionadas é a personificação de 
diversos elementos que compõem a paisagem: os juazeiros e suas 
manchas, a catinga, o azul do céu, a noite, o poente, a aragem e 
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a lua são elementos personificados pelo narrador. Desse modo, 
percebemos, com as passagens grifadas, que no primeiro capítulo 
de Vidas secas “a finalidade estética da descrição é ainda fortíssima” 
(BARTHES, 1988, p.161).

No entanto, na sequência de citações também há passagens 
não grifadas, em que uma descrição mais referencial se evidencia. 
Nelas não há figuras de linguagem, nem utilização de recursos 
estéticos, pois as descrições são majoritariamente realistas/
referenciais, algo que se repete em outros capítulos da obra.

A convivência de descrições estéticas e referenciais, mostrada 
na análise de “Mudança”, é uma característica que se mantém ao 
longo da narrativa. Portanto, na leitura dos capítulos seguintes, 
priorizaremos as análises do primeiro tipo de descrição, a fim de 
compreender como são elaboradas as imagens, bem como sua 
importância na história contada. Assim, apesar de priorizarmos 
o primeiro tipo de descrição, devemos lembrar que o segundo 
tipo é mais frequente ao longo do livro. Portanto, esclarecido o 
procedimento de nossa análise, em “Fabiano”, segundo capítulo, 
destacamos as seguintes passagens:

Chape-chape. Os três pares de alpercatas 
batiam na lama rachada, seca e branca por 
cima, preta e mole por baixo. A lama da beira 
do rio, calcada pelas alpercatas, balançava. 
(RAMOS, 2002, p.17 – grifo nosso)

Olhou a catinga amarela, que o poente 
avermelhava. Se a seca chegasse, não 
ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria, 
naturalmente. Sempre tinha sido assim, desde 
que ele se entendera [...]. A desgraça estava em 
caminho, talvez andasse perto. Nem valia a pena 
trabalhar. Ele marchando para casa, trepando 
a ladeira, espalhando seixos com as alpercatas 
– ela se avizinhando a galope, com vontade de 
matá-lo. (2002, p.23 – grifos nossos)
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Tudo seco em redor. E o patrão era seco também, 
arreliado, exigente e ladrão, espinhoso como um 
pé de mandacaru. (2002, p.24 – grifo nosso)

Nos grifos das passagens supracitadas, percebemos, 
novamente, o modo como as cores são destacadas, configurando 
cenários que, muitas vezes, se assemelham a pinturas, em 
descrições que priorizam a finalidade estética. Ademais, também 
reparamos, uma vez mais, como a personificação é um recurso 
utilizado para tratar de acontecimentos vindouros, no caso, a 
desgraça, o que também se afasta de uma descrição referencial. 
Além disso, a comparação do patrão com o cenário, a partir do 
destaque dos aspectos mais brutos deste, é uma estratégia 
adotada para ressaltar a dureza da personalidade da figura 
mencionada, com recursos que se afastam significativamente de 
descrições referenciais que poderiam, por exemplo, simplesmente 
elencar algumas características dele. Já no terceiro capítulo da 
obra, “Cadeia”, há a seguinte passagem:

A feira se desmanchava; escurecia; o homem 
da iluminação, trepando numa escada, acendia 
os lampiões. A estrela papa-ceia branqueou 
por cima da torre da igreja. (RAMOS, 2002, 
p.28 – grifo nosso)

Como já adiantado, analisando somente as descrições que 
priorizam os elementos estéticos, julgamos que apenas a passagem 
supracitada se destaca neste capítulo. A escassez de tal tipo de 
descrição em “Cadeia” parece estar relacionada ao fato de que, 
quando contrastado com os dois capítulos anteriores, este é o 
que apresenta mais ações, logo, mais passagens narrativas. Parece 
haver, portanto, uma predominância dos elementos narrativos em 
detrimento dos descritivos, o que consequentemente impacta na 
quantidade de descrições estéticas e referenciais. De todo modo, a 
passagem citada se destaca pela ênfase dada à cor da estrela. Já no 
quarto capítulo da obra, “Sinhá Vitória”, ressaltamos:
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Labaredas lamberam as achas de angico, 
esmoreceram, tornaram a levantar-se e 
espalharam-se entre as pedras. [...]. Uma chuva 
de faíscas mergulhou num banho luminoso a 
cachorra Baleia, que se enroscava no calor e 
cochilava embalada pelas emanações da comida. 
(RAMOS, 2002, p. 39 – grifos nossos)

[...] Baleia despertou, retirou-se prudentemente, 
receosa de sapecar o pelo, e ficou observando 
maravilhada as estrelinhas vermelhas que se 
apagavam antes de tocar o chão. (2002, p.39 – 
grifo nosso)

Um mormaço levantava-se da terra, queimada. 
Estremeceu lembrando-se da seca, o rosto 
moreno desbotou, os olhos pretos arregalaram-
se. Diligenciou afastar a recordação, temendo que 
ela virasse realidade. (2002, p.17 – grifos nossos)

Novamente se destaca o modo como diversos elementos 
são personificados: as labaredas, as fuligens – que são, inclusive, 
chamadas de “estrelinhas vermelhas” –, e o mormaço. Ademais, 
há um destaque para a cor das labaredas e para o modo como 
o rosto de Sinhá Vitória perde o tom. Já no quinto capítulo, “O 
menino mais novo”, há a seguinte passagem:

Baixou a cabeça, tornou a olhar a poça escura 
que o gado esvaziara. Uns riachos miúdos 
marejavam na areia como artérias abertas de 
animais. Recordou-se das cabras abatidas a 
mão de pilão, penduradas de cabeça para baixo 
num caibro do copiar, sangrando. (RAMOS, 
2002, p.52 – grifo nosso)

Aqui, a finalidade estética da descrição é configurada a partir 
da comparação dos riachos miúdos com as artérias de animais, 
o que tem nitidamente um propósito visual. Em “O menino mais 
velho”, sexto capítulo da obra, ressaltamos:
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Além havia uma serra distante e azulada, um 
monte que a cachorra visitava, caçando preás, 
veredas quase imperceptíveis na catinga, moitas 
e capões do mato, impenetráveis bancos de 
macambira – e aí fervilhava uma população 
de pedras vivas e plantas que procediam como 
gente. (RAMOS, 2002, p.56 – grifo nosso)

Foi sentar-se debaixo de outra árvore, avistou 
a serra coberta de nuvens. Ao escurecer a serra 
misturava-se com o céu e as estrelas andavam 
em cima dela. Como era possível haver estrelas 
na terra? (RAMOS, 2002, p.61 – grifo nosso)

Conforme as pedras e plantas são comparadas a pessoas, 
estas são personificadas, do mesmo modo como as estrelas na 
citação seguinte – lembremos que a personificação é um recurso 
constantemente usado nas descrições estéticas. Além disso, a 
imagem de que ao “escurecer a serra misturava-se com o céu” reforça, 
em alguma medida, a importância das cores nos cenários descritos, 
pois enfatiza a escuridão. No sétimo capítulo da obra, “Inverno”, há as 
seguintes passagens:

As brasas estalaram, a cinza caiu, um círculo de 
luz espalhou-se em redor da trempe de pedras, 
clareando vagamente os pés do vaqueiro, os 
joelhos da mulher e os meninos deitados. 
(RAMOS, 2002, p.63 – grifo nosso)

O círculo de luz aumentou, agora as figuras 
surgiam na sombra, vermelhas. Fabiano, visível 
da barriga para baixo, ia-se tornando indistinto 
daí para cima, era um negrume que vagos clarões 
cortavam. (2002, p.64-65 – grifo nosso)

Ao destacar a cor proveniente das chamas percebemos a 
finalidade estética das descrições, algo que, na segunda citação, 
aparece a partir do contraste entre o “negrume” e os “clarões”, 
consequência das brasas. Já no oitavo capítulo, “Festa”, não há 
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passagens que se destaquem por sua finalidade estética, o que 
parece estar relacionado, em alguma medida, à confusão, à 
angústia e à aflição sentidas pelos personagens ao conviverem 
com um mundo tão diverso do que estão acostumados, e, pessoas 
diferentes, objetos desconhecidos, e iluminações variadas na 
festa da cidade. Ainda que cada um reaja de modo distinto 
aos mencionados estímulos, não há uma descrição estética do 
ambiente, nem dos elementos que o constituem, de modo que o 
incômodo sentido pelas personagens acaba sendo mais difuso do 
que quando relacionado à cor do céu, por exemplo. Isso parece se 
relacionar ao fato de que Fabiano, Sinhá Vitória e os meninos se 
sentem incomodados por elementos diversos.

No nono capítulo, “Baleia”, destacamos:

Como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-
se umas polegadas e escondeu-se numa nesga 
de sombra que ladeava a pedra. (RAMOS, 2002, 
p.88 – grifo nosso)

Baleia respirava depressa, a boca aberta, os 
queixos desgovernados, a língua pendente e 
insensível. Não sabia o que tinha sucedido. (2002, 
p.90 – grifo nosso)

Seja por priorizar o aspecto visual ao abordar o modo como Baleia 
se escondeu em um pedaço de sombra, ou ao adjetivar os queixos 
e a língua como, respectivamente, “desgovernados” e “insensível”, 
percebemos como essas descrições priorizam elementos estéticos. Já 
no décimo capítulo, “Contas”, não se destacam passagens descritivas 
com finalidade estética, o que parece estar relacionado ao fato de 
Fabiano passar a maior parte do capítulo pensando, ao seu modo, 
sobre as injustiças sociais e a desigualdade, bem como expressando 
seu incômodo em relação a isso. No capítulo seguinte, “O soldado 
amarelo”, uma passagem se destaca:

Imaginou-o assim, caído, as pernas abertas, 
os bugalhos apavorados, um fio de sangue 
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empastando-lhe os cabelos, formando um 
riacho entre os seixos da vereda. Muito bem! 
Ia arrastá-lo para dentro da catinga, entregá-lo 
aos urubus. (RAMOS, 2002, p.107 – grifo nosso)

Na passagem destacada, ainda que a finalidade estética da 
descrição não vise produzir um ambiente que se assemelhe a uma 
pintura, ressaltando-se, por exemplo, suas cores, ao imaginar 
que o sangue escorreria “formando um riacho entre os seixos da 
vereda”, há uma valorização do aspecto pictórico da cena. Em 
“O mundo coberto de penas”, penúltimo capítulo da obra, há as 
seguintes descrições:

O sol chupava os poços, e aquelas excomungadas 
levavam o resto da água, queriam matar o gado. 
(RAMOS, 2002, p.108 – grifo nosso)

De repente, um risco no céu, outros riscos, 
milhares de riscos juntos, nuvens, o medonho 
rumor de asas a anunciar destruição. Ele já 
andava meio desconfiado vendo as fontes 
minguarem. E olhava com desgosto a brancura 
das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das 
tardes. (RAMOS, 2002, p.112 – grifos nossos)

Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os 
olhos pela campina, achou-se isolado. Sozinho 
num mundo coberto de penas, de aves que iam 
comê-lo. (RAMOS, 2002, p.113 – grifo nosso)

Seja pela personificação do sol e pela escolha do verbo 
“chupar” para atribuir ao sol a responsabilidade por secar os poços, 
seja ao tratar as aves como “riscos”, ressaltando o modo como 
elas são vistas quando distantes no céu, seja ao ressaltar as cores 
das manhãs e das tardes, bem como ao adjetivá-las, ou, ainda, ao 
pintar a imagem de um espaço coberto de penas, que se relaciona 
diretamente à destruição anunciada pelas aves, percebemos que a 
descrição com finalidade estética é fortíssima neste capítulo. Já no 
último capítulo da obra, “Fuga”, destacamos as seguintes passagens:
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Encolhido no banco do copiar, Fabiano espiava 
a catinga amarela, onde as folhas secas se 
pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, 
e os garranchos se torciam, negros, torrados. 
(RAMOS, 2002, p.116 – grifo nosso)

Agora Fabiano examinava o céu, a barra que 
tingia o nascente, e não queria convencer-se da 
realidade. Procurou distinguir qualquer coisa 
diferente da vermelhidão que todos os dias 
espiava, com o coração aos baques. (RAMOS, 
2002, p.117 – grifos nossos)

Antes de olhar o céu, já sabia que ele estava 
negro num lado, cor de sangue no outro, e ia 
tornar-se profundamente azul. Estremeceu como 
se descobrisse uma coisa muito ruim. (RAMOS, 
2002, p.118 – grifo nosso)

Os mandacarus e os alastrados vestiam 
a campina, espinho, só espinho. E Baleia 
aperreava-o. Precisava fugir daquela vegetação 
inimiga. (RAMOS, 2002, p.118 – grifo nosso)

A faixa vermelha desaparecera, diluíra-se no 
azul que enchia o céu. Sinhá Vitória precisava 
falar. Se ficasse calada, seria como um pé de 
mandacaru, secando, morrendo. (RAMOS, 
2002, p.119 – grifo nosso)

Ao falar da catinga amarela e do modo como as folhas se 
pulverizavam, “trituradas pelos redemoinhos”, fica evidente que 
tal construção prioriza a descrição estética da paisagem, o que 
acontece em todas as passagens supracitadas. Nelas também se 
destaca o modo como, mais de uma vez – algo que havia acontecido 
em outros capítulos –, as cores são os elementos utilizados para 
configurar um ambiente opressor, algo sentido tanto por Sinhá 
Vitória quanto por Fabiano, em momentos diferentes. Além disso, 
ao ressaltar a vegetação do ambiente e resumi-la como “espinho, 
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só espinho”, a escolha dessa metonímia também serve para a 
produção de um efeito pictórico, ressaltando os perigos do cenário.

Finalmente, após a nossa análise das passagens descritivas com 
finalidades estéticas, ressaltando-se que elas se conjugam com as 
referenciais, percebemos que em Vidas secas, “a finalidade estética 
[...] é toda mesclada de imperativos ‘realistas’”, de modo que “as 
injunções estéticas [...] se penetram [...] de injunções referenciais” 
(BARTHES, 1988, p.162). Com a atribuição da declaração de 
Barthes, sobre a descrição de Flaubert, à escrita de Graciliano 
Ramos buscamos mostrar que, como o autor de Madame Bovary, 
o escritor de Vidas secas, romance reputadamente realista, produz 
diversas passagens em que a descrição estética e a referencial se 
mesclam. Ainda que tal análise seja bastante breve, ela nos leva 
a crer que, como Flaubert, em Vidas secas, Graciliano equilibra as 
duas descrições, colocando em xeque a ideia de uma “obra-prima 
da sobriedade formal” (BOSI, 2015, p.431) diferentemente do que 
assegura a fortuna crítica acerca da obra.

Portanto, como em Madame Bovary, Vidas secas, romance 
reputadamente realista, é repleto de passagens em que a descrição 
estética e a referencial se mesclam. Nesse sentido, Barthes, ao 
contrastar o discurso da história com a literatura, assevera: “A 
história [...] é o modelo dessas narrativas que admitem preencher 
os interstícios de suas funções com notações estruturalmente 
supérfluas, e é lógico que o realismo literário tenha sido, com 
algumas décadas de aproximação, contemporâneo do reinado 
da história ‘objetiva’” (BARTHES, 1988, p.163). Se, por um lado, 
o discurso da história se desenvolve a partir de tais pormenores, 
“a literatura realista é, por certo, narrativa, mas é porque nela o 
realismo é apenas parcelar, errático, confinado aos ‘pormenores’, e 
porque a narrativa mais realista que se possa imaginar desenvolve-
se segundo as vias irrealistas” (1988, p.162). Logo, se o realismo da 
literatura é errático, a mescla de injunções estéticas e referenciais, 
como reconhecida por Barthes em Flaubert, e mostrada na análise 
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de Vidas secas, não parece ser a exceção da produção de dois 
autores reputadamente realistas, mas a regra. Nesse sentido, é 
possível questionar os rótulos tão frequentemente atribuídos aos 
mencionados autores, bem como refletir acerca de um suposto 
padrão realista que atravessaria uma época literária.
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cONtrAdIscUrsO e desOBedIÊNcIA: 
A IGreJA cAtÓLIcA eM XeQUe eM NArrAtIVAs 
ANtILHANAs

Vanessa Massoni da rocha (UFF)

Lá no sertão quem tem

Coragem pra suportar

Tem que viver pra ter

Coragem pra suportar

E somente plantar

Coragem pra suportar

E somente colher

Coragem pra suportar

E mesmo quem não tem

Coragem pra suportar

Tem que arranjar também

Coragem pra suportar

Gilberto Gil, 1968

PREMISSA
O ano é 1968. Ano internacionalmente conhecido como o que 

não terminou. No Brasil, a data foi marcada pelo recrudescimento 
da Ditadura militar com o desígnio do Ato Institucional 5 que 
golpeou vorazmente o Estado Democrático de Direito e empurrou o 
país para um período obscuro de censura na cultura e na imprensa, 
de perseguições, e fim das liberdades políticas e de suspensão de 
garantias constitucionais. Nesse cenário de usurpação da cidadania, 
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de retrocesso e de medo, o compositor baiano Gilberto Gil lança 
seu segundo álbum de estúdio, Frevo rasgado, considerado um dos 
precursores do movimento da Tropicália. A segunda faixa do lado A 
do álbum, Coragem para suportar, que acolhemos na epígrafe deste 
artigo, configura um mote para a leitura que hora apresentamos.

Não se trata de imaginar a ação de ‘suportar’ como algo 
passivo, legítimo dos amedrontados que nada ou pouco fazem. Em 
um ambiente de subalternização, como o da colonialidade entoado 
em inúmeros textos caribenhos, o ato de ‘suportar’ encarna a 
grandeza de não sucumbir, de não se entregar por inteiro, de não 
capitular. A canção de Gil, ode impecável à resistência, se inscreve 
no imperativo de se evocar a coragem para permanecer de pé, 
suportar, resistir.

De fato, o suportar atualiza a capacidade de transformação, 
a energia de não ceder, de não vacilar. A força de seguir, de ser, 
de crer, de viver, de ver para além. Ter coragem para suportar até 
quando parece não mais haver coragem para suportar. Arranjar 
essa coragem para colher, plantar e ser. Arranjar. E para arranjar, 
desarranjar o que for preciso: a ordem, o ex-colonizador, as 
instituições que mantém a ordem imperialista e que assolaram e 
assolam o ser em sua inteireza. Fazer emergir o contradiscurso, a 
desobediência e a insurgência para dar a ver novas coragens, novas 
narrativas, novos seres, novas crônicas.

A ONIPRESENÇA RELIGIOSA: DA EMPREITADA COLONIAL ÀS 
MALHAS LITERÁRIAS

O padre francês Joseph Bouchaud explica que “é um fato 
histórico que colonização e evangelização caminharam muitas vezes 
lado a lado1” (1969, p.39), quer seja na cristianização da Europa 
central e oriental na Idade Média quer seja na Expansão colonial dos 
séculos XIX e XX. Por sua vez, o escritor e ensaísta tunisiano Albert 
Memmi faz eco à constatação do padre francês ao discorrer sobre 
o papel da Igreja católica como esteio da empreitada colonial nas 
1  Todas as traduções de textos teóricos e literários em francês são de nossa autoria.
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Américas. Memmi reconhece que “nas condições de dependência 
colonial, a libertação religiosa, assim como a fragmentação da 
família, teria comportado um risco grave de morrer em si mesma” 
(2009, p.142). Em outras palavras, o autor observa a impossibilidade 
de pluralidade religiosa da colonização, o que se deu em respeito 
à presença católica como gestora cultural, econômica e política da 
‘descoberta’ do que se convencionou chamar de ‘Novo Mundo’.

Promulgado em 1685, em Marselha, pelo rei francês Louis XIV, 
o Código negro consistiu na reunião de 60 artigos responsáveis 
pela organização jurídica da escravização de negros nos territórios 
ocupados além-mar pelo Estado francês. Redigido pelo ministro 
Colbert (que faleceu dois anos antes da promulgação do texto), o 
conjunto de leis coloca em relevo a onipresença da igreja católica 
como fé a ser imposta nos novos territórios à revelia de demais 
cultos existentes e sob pena de sanções rigorosas. Para além do 
incontornável tema religioso, o documento versa sobre o regime 
de trabalho, a alimentação, a vestimenta, o casamento, os negros 
livres, as festividades, as punições e os castigos corporais a serem 
infligidos em cativos desobedientes, além de mencionar algumas 
obrigações dos proprietários. Houve uma segunda versão do texto, 
de 1724, com a supressão de alguns artigos; a primeira versão, 
contudo, permaneceu a mais conhecida.

Ainda no preâmbulo, o texto menciona os nativos e “a 
necessidade que eles têm de nossa autoridade e de nossa justiça 
para manter a disciplina da igreja católica, apostólica e romana”. Em 
seu segundo artigo, lê-se: “todos os escravos em nossas ilhas serão 
batizados e educados na igreja católica, apostólica e romana”. O 
artigo terceiro visa a “proibir qualquer exercício público da religião 
que não seja católica, apostólica e romana” e preconiza “que os 
infratores sejam punidos como rebeldes e desobedientes aos nossos 
comandos”. O artigo quarto pondera que “não haverá no trato com 
os negros feitores e comandantes que não professem da religião 
católica, apostólica e romana”. Em seu artigo quinto, o Código 
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recomenda: “proibamos aos que praticam a religião protestante 
de trazer problemas e impedimento para nossos outros assuntos, 
mesmo aos seus escravos, na liberdade de exercício da religião 
católica, apostólica e romana, sob pena de punição exemplar”.

Mais do que um compêndio de conduta a ser fielmente 
executado, o Código negro desnudou o caráter missionário da 
empreitada colonial e de maneira assertiva passou a considerar o 
escravizado como um bem, um móvel de seu proprietário, como 
assinala o artigo 44. Trata-se de um documento muito revelador dos 
objetivos e da mentalidade colonial no que diz respeito ao tratamento 
dos nativos e cativos, ao olhar para o conceito de civilização e à 
manifestação da religiosidade, notadamente nas Américas.

O abolicionista francês Victor Schœlcher nos lembra que “o 
trafico negreiro é antes de tudo uma cruzada. E a escravidão uma 
empreitada de cristianização” (2008, p.4). Ele acrescenta, ainda:

Declara-se, como no Conselho colonial da 
Martinica, que ‘a escravidão é uma via aberta 
pela Providência aos sucessos da Religião’ ou 
mais expressivamente, como em Bourbon: 
‘que o escravização dos Negros aos Brancos é a 
primeira visita de Deus à raça negra. (2008, p.4)

A senadora francesa Christiane Taubira acolhe em seu texto 
sobre a escravização o jurista Bartolomé de Albornoz, que defende 
a máxima segundo a qual “é melhor serem escravos e cristãos que 
livres e ignorantes da lei de Deus” (2015, p.44). A autora da lei de 
criminalização do tráfico negreiro, conhecida como Lei Taubira, 
que foi promulgada em 2001, coloca em evidência a conivência da 
igreja católica com o crime da escravização, mostrando como ela se 
comportou como o ópio dos cativos:

O estado destinava ao clero uma bolsa per capita 
para cada adulto, criança ou bebê batizado. O 
clero não se incomodava em realizar batismos 
coletivos. Assim, o Estado transferia à Igreja o 
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controle das consciências, o clero se ocupando 
de vigiar a submissão e a docilidade dos 
escravos, prometendo-lhes o paraíso terrestre 
em contrapartida à paciência durante o inferno 
na terra. (2015, p.51)

A título de ilustração, embora não tenha possuído um 
Código negro tal como a França, as relações entre igreja católica 
e colonização no Brasil se mostraram igualmente estreitas. O 
historiador brasileiro Boris Fausto se debruça nos pormenores 
desse diálogo e nos explica que

as duas instituições básicas que, por sua 
natureza, estavam destinadas a organizar 
a colonização do Brasil foram o Estado e a 
Igreja Católica. Embora se trate de instituições 
distintas, naqueles tempos uma estava ligada 
à outra. Não existia na época, como existe 
hoje, o conceito de cidadania, de pessoa com 
direitos e deveres com relação ao Estado, 
independentemente da religião. A religião do 
Estado era a católica e os súditos, isto é, os 
membros da sociedade, deveriam ser católicos. 
(2009, p.59-60)

Laurentino Gomes, no primeiro livro de seu estudo de fôlego 
sobre a Escravidão promovida por Portugal e seus impactos na 
colonização brasileira, revela que a relação entre Igreja católica 
e Estado imperialista não estava reservada apenas à colonização 
francesa. Portugueses e espanhóis beberam da mesma fonte e 
lucraram com a escravização dos negros. Basta lembrar que todo 
escravizado precisava ser batizado antes de ser enterrado e que tal 
ato de ofício era pago por seu proprietário ao clero. Além disso, 
as numerosas igrejas coloniais brasileiras, em diferentes partes 
do território, foram reerguidas por mãos negras escravizadas. 
Laurentino analisa trechos da Crônica do descobrimento e da 
conquista da Guiné, de 1448, de Gomes Eanes de Azurara, sobre os 
quais declara: “O cativeiro daqueles africanos, acreditava ele, era 
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a oportunidade de salvar-lhes as almas, retirando-os da escuridão 
da barbárie e do paganismo em que até então se encontraram para 
introduzi-los na luz da religião cristã e da civilização portuguesa” 
(2019, p.53). Mais adiante, o jornalista, escritor e ensaísta explica 
a categoria de ‘infiéis’, “que os portugueses atribuíam a todos 
os seres humanos que não se abrigassem à sombra da religião 
cristã e católica” (2019, p.54). Por fim, Gomes identifica quando 
os portugueses se tornaram sócios do trafico negreiro, na época 
do Quinto real, passando a participar ativamente da engrenagem 
imperialista e colonial:

Levaram a bordo um tabelião de confiança 
de dom Henrique, cuja missão era garantir 
que todos os tributos fossem devidamente 
recolhidos em conformidade com a legislação 
portuguesa. Um desses navios pertencia ao 
bispo do Algarve, dom Rodrigo Dias, que, 
animado com as doações recebidas pela Igreja 
no primeiro leilão, decidira se tornar sócio do 
comércio negreiro. (2019, p.54)

Em harmonia com a identidade cultural e a história do povo 
antilhano, a literatura produzida nas ilhas caribenhas de expressão 
francesa não tardou a acolher em sua tessitura os temas e dilemas 
dos períodos colonial e pós-colonial, dentre os quais se destaca o 
papel da Igreja Católica na vida quotidiana. Em seu célebre Écrire en 
pays dominé, o escritor martinicano Patrick Chamoiseau esmiúça 
os dramas inerentes à criação artística em meio à dominação, 
compreendida, aqui, em todas as suas facetas: desde a época em 
que havia um inimigo a postos – a França, metrópole colonizadora 
– quanto em novas eras de dominação silenciosa – depois da 
departamentalização de 1946.

Na passagem a seguir escutamos a voz do Velho guerreiro, 
espécie de alter ego do escritor na obra em questão. O personagem 
é aquele que interpõe as falas de Chamoiseau, promovendo um 
diálogo textual entre ambos. Introduzida pela frase “o velho 
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guerreiro me deixa ouvir”, seguida de reticências iniciais e finais, 
a fala do guerreiro integra o que o narrador nomeia de “Inventário 
de uma melancolia”. Trata-se de textos curtos nos quais o velho ri, 
suspira, altera a voz, desordenando a linearidade do texto. Algumas 
vezes, como neste trecho a seguir, a ironia assume o tom do 
discurso para que impropérios possam ser revelados/denunciados: 
abaixo, um olhar positivo para o período colonial sob o qual muitas 
conquistas teriam sido fomentadas.

A dominação é como uma hidra de mil 
cabeças. Cada cabeça que cai faz germinar 
uma serpente. Nós brigamos, mas nada era 
simples. Assim, sob a bota colonial, muitos 
pesos próprios das culturas colonizadas foram 
suavizados: mulheres se emanciparam, grilhões 
religiosos foram levantados, bloqueios sociais 
étnicos ou outros foram invalidados, interditos 
ancestrais foram desatados, limitadores 
sagrados foram relativizados... (ele suspira)... 
Os que beneficiaram assim desse belo oxigênio 
consideraram a cultura de nossos colonos a Luz 
do mundo... (1997, p.66)

A relevância da denúncia de Chamoiseau ao redigir esta obra 
consiste no fato de que ela desvenda os perigos do discurso único, 
chamando a atenção para como a colonização foi retratada pelo 
jugo de seus protagonistas. Neste sentido, ter coragem para 
suportar ganha a conotação de tomar as rédeas do discurso, propor 
uma nova versão, abalar a construção monolítica da história das 
Américas contada pelo crivo dos colonizadores, dos opressores. 
Assim, Chamoiseau escreve um elogio à rebeldia, ao contradiscurso 
e à desobediência, entendidos, aqui, como novas palavras de ordem 
que deveriam ser sistêmicas e permanentes.

Sob esta perspectiva, muitas são as obras que colocam em 
cena a onipresença religiosa, mais precisamente católica, nas 
malhas literárias antilhanas. Acolhemos nesse artigo dois escritores 
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renomados cujas obras analisaremos brevemente: a guadalupense 
Simone Schwarz-Bart, uma das matriarcas da literatura antilhana, 
que, em 1972, escreveu Pluie et vent sur Télumée Miracle e o 
haitiano Jacques Roumain que, em 1944, publicou, de maneira 
póstuma, Gouverneurs de la Rosée. Ambos os romances se 
inscrevem no panteão literário caribenho e integram o seleto grupo 
de obras antilhanas traduzidas para o português. Constituem, à 
luz de Chamoiseau, obras que permitem “compreender o que nos 
aconteceu, melhor apreender o que éramos, melhor explorar nossa 
existência” (1997, p.85).

Oriunda do arquipélago de Guadalupe, a escritora Simone 
Schwarz-Bart nos brinda com o romance Pluie et vent sur Télumée 
Miracle, de 1972, no qual a igreja católica se vê retratada em toda 
a sua ambivalência. Traduzido para o português por Estela dos 
Santos Abreu sob o nome A ilha da chuva e do vento, o romance foi 
publicado pela Editora Marco Zero em 1986.

A personagem central, Télumée, é uma das quatro mulheres 
da família Lougandor cujos dramas pessoais se confundem com a 
história da Guadalupe desde a colonização e a escravização, até a 
construção das cidades e a chegada das estradas asfaltadas. A obra 
se organiza em torno de duas partes: Apresentação dos meus (as 
quarenta primeiras páginas) e História da minha vida (todo o restante 
do livro, subdividido em 15 capítulos). Nas primeiras páginas da 
segunda parte, a força da personagem-contadora de histórias nos 
é apresentada através da máxima: “tu seras sur terre comme une 
cathédrale” (2003, p.60). A frase foi pronunciada pela benzedeira-
feiticeira Man Cia, quando da visita de Toussine Lougandor, avó 
de Télumée, à amiga, acompanhada da jovem protagonista. E 
justamente por ser proferida por uma mulher inscrita no mistério 
crioulo, a menção à igreja católica ganha destaque. Man Cia não 
frequentava a catedral, não comungava de seus dogmas, não 
poderia deixar, contudo, de reconhecer sua força, sua inteireza, sua 
postura, a retidão de suas formas. E elabora sua profecia acerca 
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da personalidade da então menina, afirmando que, na vida adulta, 
será tão rija, firme e exemplar quanto o templo de fé católica. Tal 
sentença denota a presença incontornável dessa construção e seus 
significados na vida quotidiana guadalupense àquela época: a força 
associada ao catolicismo e a seus baluartes.

Como evidencia o título do romance, Télumée é uma dessas 
mulheres expostas às intempéries da chuva e do vento, aos revezes 
da vida. Graças à perseverança e à coragem, que demonstra com 
afinco, para suportar a sentença sobre a catedral acaba por defini-
la com precisão. Trata-se dessas mulheres sofridas que podem ser 
comparadas à cana nas plantações, que chega a envergar durante as 
tempestades, mas se reergue e dá frutos, apesar das provações. A 
resiliência assume, desta forma, grande faceta em sua trajetória: ela 
suportará o abandono materno, a violência doméstica, as paixões 
sofridas, a doença, a loucura do primeiro marido, a ausência de 
filhos legítimos, a inveja das vizinhas, a morte da avó e os mistérios 
com o além, como o episódio em que vence o anjo Médard e assume 
diante da comunidade o epíteto de milagreira.

Cabe ressaltar que a vida de Télumée, dialoga – de maneira 
por vezes simbiótica – com a igreja católica, como ela mesma nos 
explica nas páginas finais do romance:

Para quem está acostumado com o arvoredo, 
com um canto de pássaro para a tristeza, a 
cidade torna-se um deserto. Sem um pé de 
fruta-pão, de groselha, sem um limoeiro, 
sentia-me à mercê da fome, da esmola; a terra 
me chamava. Foi então que Santo Antônio em 
pessoa interveio e me trouxe para cá, para 
a aldeia de La Ramée, num pedaço de terra 
distribuído pelo distrito, atrás da igreja, a dois 
passos do cemitério. Aqui disponho de um 
quintal de velha, um fogareiro, uma grelha, na 
qual torro amendoins que vendo no largo da 
igreja. (1986, p.229)
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A protagonista assume a igreja tanto como cenário de seu lar 
quanto paisagem ligada ao trabalho extenuante e pouco lucrativo. 
Télumée se estabelece entre a força da igreja e o repouso eterno 
do cemitério; caminha nessa linha tênue entre a pulsão de vida 
e de fé, por um lado, e a pulsão de morte e de descanso, pelo 
outro. Em ambos os lados, submete-se aos espaços cristãos que 
lhe exigem determinada conduta e lhe espelham uma realidade 
de costumes e dogmas. Recebeu, como afirma, visita de Santo 
Antônio em pessoa, em episódio que causa espanto e incredulidade 
aos demais da região. Nesse cenário, nem mesmo o fato de ser 
considerada uma feiticeira e de flanar à noite assumindo formas 
de animais, tal como fazia sua preceptora Man Cia, a distância 
do sagrado representado pela austeridade da catedral. Seu desvio 
comportamental, seu sincretismo religioso, sua negação em 
ocupar plenamente o espaço do milagre não a impedem de ser 
definida a partir da menção à catedral. Tudo leva a crer que não 
há desvio possível em terras colonizadas e que a igreja seguirá 
normatizando as relações e as identidades.

Pelas mãos de Estela dos Santos Abreu, a máxima que define 
Télumée, na tradução brasileira, se torna “vais ser na terra como um 
santuário” (1986, p.54). Não nos propomos a uma análise da tradução 
propriamente dita no que tange às possibilidades de léxico e às suas 
implicações do deslocamento do texto entre o francês e o português. 
Lançamos luz apenas para o fato religioso e suas dimensões: o 
patrimônio arquitetônico e religioso evocado em francês cede lugar, 
em português, para a abrangência do santuário, local sagrado de 
romaria de peregrinos. Nem toda catedral é por si só um santuário. O 
santuário evoca igualmente o que há de mais sublime. Um santuário 
possui relíquias e/ou foi um palco de milagres que o diferencia dos 
demais templos, tornando-o único e atraindo a presença de fiéis de 
diferentes partes. Télumée, sob a chancela de um santuário, se torna 
uma mulher ainda mais forte, comprometida com a alteridade, com 
os encontros, com o acolhimento, com a santidade.
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É popular em português a expressão de ser forte como uma 
fortaleza. Consideramos que Estela logrou êxito em se esquivar 
dessa solução, pois cambiaria o âmbito religioso pelo território 
bélico, militarizado. Nessa possibilidade, renunciaria à potência dos 
encontros, da alteridade e da comunhão para dar a ver o fechamento, 
o encarceramento e o isolamento dessas construções fortificadas.

Em outra passagem do livro, Schwarz-Bart nos permite 
continuar a observar o dom da ubiquidade religiosa que permeia 
a obra, considerada a obra-prima da escritora antilhana. É preciso 
salientar que o referido romance, traduzido para mais de quinze 
idiomas, foi o responsável pela enorme projeção da escritora no 
cenário literário e cultural caribenho. Trata-se do primeiro romance 
escrito apenas por Simone, após o pilar fundamental do projeto do 
Ciclo Antilhano2, iniciado em 1967 com o marido André Schwarz-
Bart, autor laureado com o prêmio Goncourt pelo romance de 
temática judaica O Último dos justos, em 1959.

No trecho que se segue, a narradora enumera o dia de domingo 
em La Ramée:

Todo domingo os moradores de Fond-Zombi 
saíam de suas tocas, para ir à igreja de La 
Ramée, balançando o seu fardo de tristeza por 
sobre a ponte trêmula do Outro lado. Invadiam 
a aldeia com alma nova, a alma de domingo, 
sem resto de espinhos, de suor ou de cana. 
Faziam brincadeiras, passeavam, captavam 
as últimas novidades do mundo, casamentos, 
mortes, afogamentos no mar, amores famosos 
na vizinhança e riam, riam tanto, que parecia 
só conhecerem nesta vida risos e prazeres. 
Depois da missa, espalhavam-se pelas aldeias 
dos arredores à procura de parentes, amigos, 
companheiros do canavial, à procura de todos 

2  Sobre o Ciclo antilhano, ver o artigo “Horizontes da pós-colonialidade: o ciclo 
antilhano de Simone e André Schwarz-Bart”, de minha autoria, que foi publicado na 
Revista Alea: Estudos Neolatinos, v. 20, p.299-319, 2018.



553

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

os que, no domingo, queriam esquecer a alma 
que tinham durante a semana, pois naquele dia 
gostavam de se ter como homens respeitáveis. 
(1986, p.93)

Espaço de transformação e integração, a missa de domingo 
acenava como lugar de enfraquecimento da invisibilidade 
social, lugar de renovar a coragem para suportar as dificuldades 
quotidianas. O trecho apresenta a tríade “toca-riso-respeito”, 
palavras que ocupam, respectivamente, a parte inicial, o meio 
e a parte final da citação e que descortinam as promessas da 
missa como espaço de acolhimento, de renúncia de uma vida 
subalternizada, “coisificada” (CÉSAIRE, 2017, p.31), animalizada. 
Além disso, o riso – não apenas o riso, mas sua repetição, sua 
insistência – coloca holofotes sobre a importância da alegria, da 
comunhão, da leveza e do humor capazes de trazer à vida seres 
relegados durante a semana ao ato de sobreviver, de empurrar 
para frente experiências nas quais as boas notícias e realizações se 
mostram parcas ou sequer existentes. E o pós-riso se materializa 
na edificação de uma redoma social marcada pelo respeito, na 
qual passam a ser notados, percebidos, rompendo um esquema 
cruel de apagamento social, de indigência, de anonimato austero 
e de tristeza congênita.

“Toca-riso-respeito” parecem palavras mágicas que, pelo e no 
espaço da santa missa imprimem novas identidades, promovem 
nascimentos e encorajam redenções – mesmo que falaciosas ou 
provisórias. Espaço de inversão de valores, de ascensão social, 
de conquistas, de promessa de júbilos, de realizações diversas. 
Através da missa, a igreja se apresenta como espaço de portas 
abertas aos domingos, indulgência dos ricos aos mais desmunidos 
e desfavorecidos. Nesse sentido, trata-se de um espaço que 
distensionava as fronteiras da cidade, os limites de uso de espaço 
entre colonos e colonizados ou descendentes destes e daqueles. 
Fond-zombi, como o nome sugere, consistia no bairro mais 
distante, precarizado e problemático da região. Seus moradores 
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eram desassistidos pelo poder público e buscavam na caminhada 
para o Outro lado ascender para outro lado de si mesmos, alter 
ego menos desafortunados desses que viviam de segunda a sexta 
relegados ao nada. Assim, é possível aludir à missa como antídoto 
da miserabilidade e como suavização de uma vida à míngua.

É pertinente assinalar, igualmente, o espaço da missa enquanto 
encontro e circulação de notícias sobre a região. Era o momento 
de confraternização, de convivência, de interação para saber das 
novidades e criar elos de pertencimento com os demais.

A ESCALADA DO CONTRADISCURSO
Aimé Césaire, grande nome das letras e da política 

martinicanas, dedica seu Discurso sobre o colonialismo à reflexão 
acerca da colonização e de seus meandros e nos fornece pistas 
importantes para a construção do contradiscurso: “O que é, em 
princípio, a colonização? Reconhecer que ela não é evangelização, 
nem empreitada filantrópica, nem vontade de fazer retroceder 
as fronteiras da ignorância, da enfermidade, da tirania; nem a 
expansão de Deus, nem a extensão do Direito” (2017, p.17). Césaire 
prossegue sua explanação:

Os caluniadores chegaram mais tarde, e 
o grande responsável nesse âmbito é o 
pedantismo cristão por haver elaborado 
equações desonestas: cristianismo = civilização; 
paganismo = selvagerismo, das quais só 
poderiam resultar consequências colonialistas e 
racistas abomináveis, cujas vítimas deveriam ser 
os índios, os amarelos, os negros. (2017, p.18)

Indubitavelmente, Césaire e sua crítica contundente 
contribuíram para que se jogasse luz sobre a colonização e a 
empreitada cristã nas Américas. Em 1989, o Manifesto bilíngue 
Éloge de la Créolité, escrito pelos martinicanos Jean Bernabé, 
Raphaël Confiant e Patrick Chamoiseau, preconiza que “nossa 
escrita deve aceitar sem concessão nossas crenças populares, 
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nossas práticas mágico-religiosas, nosso realismo maravilhoso” 
(1989, p.40). É mister ressaltar que o manifesto não configura 
um ensaio de vanguarda; ele se propõe a repertoriar as artes de 
fazer literárias nas Antilhas, contemplando inventários temáticos 
e procedimentos estéticos capazes de lançar luzes sobre a 
crioulidade, a identidade caribenha e o enraizamento na oralidade.

Não vislumbramos elaborar um histórico de etapas que 
tornaram possível a presença do contradiscurso nas obras 
antilhanas. Pretendemos, contudo, mostrar alguns marcos culturais 
que fomentaram o debate e privilegiaram as questões urgentes 
nas ilhas caribenhas. Por um lado, Césaire e o colonialismo em 
xeque e, por outro lado, o manifesto Éloge e o reconhecimento 
da crioulidade como autenticidade do fazer e do dizer antilhanos. 
Entre os dois períodos, a crioulização de Édouard Glissant e 
sua compreensão da imprevisibilidade dos encontros na Neo-
América (GLISSANT, 1996, p.59), da Antilhanidade e da Poética 
do Diverso, dentre muitos outros conceitos desenvolvidos pelo 
intelectual martinicano. Estamos diante de esteios identitários 
que contribuíram sensivelmente para a formação crítica capaz de 
desobedecer a ordem implementada e acolher na esfera literária 
e crítica o questionamento e a fragilização das certezas.

De fato, o que está em cena quando o manifesto de 1989 
enumera temas e fazeres a serem cada vez mais incorporados 
na seara cultural e artística é a premissa de desobediência, de 
revisão, de ressignificação. Há uma quebra de paradigmas, o 
deslocamento entre o politicamente correto e naturalmente 
instalado no cânone, por um lado, e o desejo de habitar esse 
cânone com maneiras crioulas de ver o mundo e representá-lo, 
por outro lado. É preciso atentar para o fato de que o trecho 
mencionado do manifesto menciona crenças e práticas mágico-
religiosas no plural, fato que pulveriza o olhar circunscrito para 
o fenômeno católico, levantando os grilhões religiosos, como 
sentenciou Patrick Chamoiseau em 1997.
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No romance Pluie et vent sur Télumée Miracle observa-se, a cada 
geração feminina, como a igreja católica passa a ser questionada, 
dessacralizada. Não se trata de uma ruptura de dogmas e práticas 
capaz de dividir o tempo entre o que conhecemos ser o ‘antes’ e o 
‘depois’. A complexidade da fé se impõe e promove o cotejamento 
entre crença e desconfiança, entre verdade absoluta e construção 
a ser colocada a prova.

Eis um diálogo entre Dona Brindosier e Man Cia no funeral de 
Rainha Sem Nome, mais conhecida como Toussine Lougandor, avó 
da protagonista Télumée Miracle:

- Estou querendo dizer que o castigo de Deus 
está sobre toda criatura e, para ele, afinal de 
contas bondade ou maldade dá na mesma... 
acaba te matando.

- Que história é essa de castigo? Perguntou 
Mãe Cia descontente... Se Deus castiga e mata, 
que mate... Mas não consegue impedir que um 
negro lhe mostre que, a seus olhos, a alma de 
outro negro tem peso na terra.... De fato, o 
homem nem pertence à terra nem ao céu.... 
Não, o homem não é da terra.... e é por isso que 
ele olha, procura um outro país e há até os que 
voam de noite enquanto os outros dormem... 
(1986, p.170)

A feiticeira Mãe Cia ensina a Dona Brindosier sobre os mistérios 
da alma, sobre a possibilidade de os espíritos abandonarem os 
corpos e flanarem à noite. Observamos um discurso de rebeldia 
religiosa, de subversão que coloca em xeque a supremacia divina e 
católica nas ilhas, a partir do questionamento do poder divino que 
aprisiona, limita, impõe o medo e a submissão. Nesse sentido, a 
ausência de letra maiúscula no pronome ele quando este se refere a 
Deus se mostra um grave delito ortográfico e religioso, que pode ser 
interpretado como desrespeito e desprezo à hierarquia divina. Além 
disso, Dona Brindosier critica a postura de Deus, capaz de punir a 
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todos sem distinguir quem merece as benesses e quem faz jus às 
punições. A imagem veiculada consiste em um Deus amargurado, 
preocupado em castigos e que pune mortalmente todos os seus 
súditos. O retrato negativo continua a ser pintado por Man Cia que 
lamenta a punição divina, punição sobretudo reservada aos negros 
que foram escravizados sobre esta terra. Mais uma vez, Deus é 
concebido como alguém apequenado, incapaz de compreender 
as verdadeiras demandas do mundo, um ser em dissonância, 
uma nota destoante na musicalidade da fé humana. Essas vozes 
femininas, vozes com coragem para suportar e criticar, realçam o 
mistério, a força interior e as heranças africanas na constituição da 
religiosidade afro-caribenha. Deus perde, sob esta perspectiva, seu 
protagonismo, sua onipotência, sua mágica onipresença.

Outro aspecto a ser valorizado na passagem em tela consiste 
na menção à noite e à todas as suas potencialidades. O pesquisador 
alemão Ralph Ludwig traça um paralelo entre a luz do pensamento 
analítico veiculado pela escrita e o escuro da palavra oral antilhana. 
Ele nos ensina que a luz

sempre esteve ligada ao lugar da palavra crioula. 
É no crepúsculo que o contador crioulo reúne 
seu auditório. E assim que a noite cai, conta-
se a vida dos ancestrais às crianças e é lá ainda 
que se festeja a morte ao longo de vigílias. A 
noite é o universo do lazer, do prazer sensual e 
de insubmissão em relação às restrições do dia. 
(2002, p.18)

A noite consiste no lugar por excelência da insubmissão, da 
resistência, da coragem para suportar. É o momento da rebeldia e 
do contradiscurso em sua plenitude transformadora.

O ensaísta tunisiano Albert Memmi, ao qual já aludimos 
anteriormente, contribui para nossas reflexões acerca do 
contradiscurso ao fazer referência ao ‘valor refúgio’ como 
manutenção da ordem estabelecida: 
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Com seu resultado institucional, suas festas 
coletivas e periódicas, a religião constitui um 
outro valor-refúgio: tanto para o indivíduo 
quanto para o grupo. Para o indivíduo, ela se 
oferece como uma das raras linhas de recuo; 
para o grupo, é uma das raras manifestações 
que podem proteger sua existência original. 
(2009, p.142)

No âmbito da desobediência cultural, civil e histórica, é 
preciso estilhaçar o valor-refúgio, questioná-lo, enfraquecê-lo, 
indagar sua naturalidade no seio da comunidade caribenha. A 
inquietude caribenha consiste em perceber que os valores refúgios 
consistem em criações de perpetuação das vozes coloniais e 
imperialistas que separam de maneira estanque os privilegiados 
e os subalternizados.

A pesquisadora belga Kathleen Gyssels, autora de diversos 
artigos e livros de crítica literária sobre a obra de Simone Schwarz-
Bart, se mostra enfática ao analisar o romance em tela: “defenderei 
que este romance denuncia além da alienação sociocultural, 
política e econômica, a imposição da igreja católica” (1988, 
p.87). A afirmação de Gyssels vai de encontro às críticas de que o 
romance se furtou ao tom político desejável na literatura antilhana, 
considerada como militante e engajada. De fato, muitos são 
aspectos que a teoria literária privilegia na obra, dentre os quais 
mencionamos as gerações matrifocais, a língua crioulo-francesa 
de Schwarz-Bart, a oralitura e os provérbios, a vida pós-colonial, a 
escravidão, a violência. A religião, quando valorizada, era no sentido 
do sincretismo e não como uma crítica mordaz ao espaço ocupado 
pela fé católica no território. Gyssels identifica que:

A religião oficial, católica, se pratica ao lado de 
crenças animistas, herdeiras da África-mãe mas 
crioulizadas no contato com outros sistemas 
religiosos. [....] Religião católica e magia popular 
coexistem, então. A fé em um só Deus não 
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impede o animismo, assim como a frequentação 
da Igreja não erradica as consultas ao feiticeiro e 
ao curandeiro. (1988, p.88)

Em uma entrevista concedida em 1979 para a segunda revista 
do Grupo de Estudos e de Pesquisa em Espaço Crioulófono, Simone 
Schwarz-Bart se atém à sua prática literária e comenta a recepção de 
seu romance. Trata-se de uma das primeiras – e únicas – entrevistas 
sobre sua obra:

Não tenho a pretensão de enviar uma mensagem. 
Escrevo o que queria ler. O que busquei eu 
mesma? O que os antilhanos deveriam ter em 
sua biblioteca, seu patrimônio. Mensagem é 
uma grande palavra. Gostaria de transmitir 
tudo o que conheço de nossa realidade, tudo o 
que sinto, mas sem pretensão. Gostaria que os 
antilhanos pudessem me ler. (1979, p.21)

Acerca da recepção da obra, a escritora confessa:

A elite queria outra coisa além do que eu podia 
dar. Dei o que podia. A mulher mais bonita do 
mundo só pode dar o que ela tem... A recepção 
foi muito entusiasta junto às pessoas simples: as 
vendedoras, na feira, me pediam para escrever o 
nome do livro nas mãos, para elas fossem pedi-lo 
na livraria, pois eles tinham escutado passagens 
na rádio. Diziam-me: ‘Você contou a historia da 
minha avó’. Ou ainda: ‘Vivo a minha situação que 
Télumée. E me pediam conselhos. Isso me deu 
muito prazer. (1979, p.21-22)

E, ao comentar, a crítica das elites, a autora evidencia o lado 
político da obra:

- Você parece dizer que a elite estava reticente. 
Qual crítica ela lhe endereçou?

- Que não era um livro político... Mas para 
mim o fato de tê-lo escrito, já é um ato 
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político. Era preciso, ao contrário, que nós nos 
encontrássemos. Era preciso alguma coisa que 
fizesse que cada um se encontrasse ao invés de 
discordar. Para mim, é um ato político. Mas não 
com um selo, uma marca política. (1979, p.22).

Como se vê, a fala de Schwarz-Bart não se furta a mencionar 
as polêmicas que a acompanharam quando da publicação da 
obra. Por outro lado, parece-nos deslocada a necessidade de que 
a autor reivindique o tom político da obra ou se atente a agradar 
determinada parcela de leitores. O papel de estudar a obra, analisá-
la, cotejá-la com outras produções repousa tão somente no desejo 
de pesquisa de estudiosos e na fruição de leitores. E o fato de o 
romance Pluie et vent sur Télumée Miracle, publicado há quase 50 
anos, continuar a chamar a atenção da academia depõe – e muito – 
sobre a riqueza do texto.

Nessa parte final desse artigo, voltamos nossas atenções para 
o romance Gouverneurs de la rosée, do escritor haitiano Jacques 
Roumain. O autor pertencia a uma família da elite econômica do país 
e foi neto de presidente da república. Estudou em escolas católicas, 
escreveu três livros, criou o jornal La Revue indigène, fundou o 
partido comunista haitiano em 1934, foi preso, exilado, morou em 
diversos países europeus e faleceu aos 37 anos de idade, de causa 
desconhecida, assim que regressou de Cuba ao Haiti. A suspeita de 
homicídio por envenenamento nunca foi completamente afastada 
tampouco comprovada. Gouverneurs de la rosée foi um romance 
póstumo, de 1944, ano de seu desaparecimento.

A tradução brasileira, Donos do orvalho, de Emmo Duarte, foi 
publicada em 1954 na coleção Romances do povo, que vigorou 
entre 1954 e 1956 na extinta Editora Vitória. De cunho comunista, 
a coleção visava fomentar a discussão marxista no Brasil e foi 
encorajada pelo Partido Comunista Brasileiro, na pessoa de 
Jorge Amado, em período de efervescente militância do escritor 
brasileiro. Nesse sentido, os dezenove títulos publicados buscaram 
verter ao português publicações fortemente engajadas no viés 
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social que tinham alcançado grande visibilidade crítica nos países 
de origem. Tratava-se da composição de uma biblioteca marxista 
mínima fundamental para a formação política dos brasileiros. 
Jacques Roumain figurou na quinta posição da coleção brasileira, 
tendo sido o único autor caribenho e de expressão francesa da 
coletânea. Os demais livros, como não poderia deixar de ser, 
eram majoritariamente soviéticos. O romance A hora próxima, da 
sergipana Aline Paim, foi o décimo primeiro título da coleção. Os 
livros foram publicados em edições de mil exemplares e encontram-
se esgotados.

Pilar incontornável da literatura haitiana, o romance conheceu 
duas adaptações cinematográficas: Cumbite, de 1964, sob direção 
de Tomás Gutiérrez Alea e Gouverneurs de la rosée, em 1975, por 
Maurice Faillevic. O crítico Jack Corzani apresenta a obra a partir 
de um curioso epíteto: “esse romance não é de Jacques Roumain, 
mas do Haiti” (2007, p.IX). Essa declaração reforça a importância 
identitária de uma obra que soube refletir a construção de um país, 
suas contradições, a penúria da vida agrária, a exploração dos mais 
desvalidos, a corrupção dos políticos, a miséria, a fome, a seca, 
a vida nas plantações, as famílias rivais e o sincretismo religioso. 
Outros temas de extrema relevância no livro consistem no levante 
popular dos humildes e no conflito de gerações nos quais os mais 
jovens carregam junto a si o contradiscurso capaz de estremecer as 
certezas e a resiliência dos mais velhos.

Neste ambiente de revolta popular e de construção coletiva 
de uma realidade mais justa e igualitária pululam críticas à Igreja 
católica enquanto instância de controle social e de naturalização 
da opressão. O romance veicula a frustração de um povo ludibriado 
pelo poder público constituído, quando não era completamente 
esquecido por ele. Demonstrando coragem para suportar e lutar, 
a comunidade rural abandona o lugar de expectadora de suas 
mazelas para tomar as rédeas de sua vida em suas mãos e assumir o 
protagonismo que lhe fora então negado.
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O romance acompanha as agruras da família Délivrance, 
composta por Délira, Bienaimé e o filho Manuel, lavrador que acaba 
de voltar de uma estadia de trabalho em Cuba, onde teve contato 
com as bases do socialismo. Moradora da zona rural, a família 
Délivrance enfrenta uma seca sem precedentes na região e procura 
sobreviver em meio à morte, à indigência e ao esquecimento do 
poder constituído no Haiti. O romance se inicia com o mau agouro 
da morte: “Morreremos todos... – e ela afunda a mão na poeira. 
A velha Délira Délivrance diz: - Morreremos todos: os bichos, as 
plantas, os filhos de Deus. Ó Jesus, Maria, Virgem Santa!” (1954, 
p.7) Todos se consideram filhos de Deus e buscam compreender 
o porquê de vivenciarem tantas provações e sofrimentos. Nesse 
trecho, a interjeição final – que aparece como uma ladainha ao 
longo de toda a obra – evidencia a importância da Igreja católica 
para a família, sobretudo para a matriarca. A religiosidade se 
deixa perceber nas roupas, no comportamento, no vocabulário e 
na arrumação da casa. Tal fervor não impede a família de cultuar 
os orixás (os loa), fazer despachos e organizar festividades afro-
haitianas; o sincretismo se imprime como marca da pluralidade de 
cultos e da identidade cultural caribenha. Não há hierarquia entre 
as crenças nem desconforto religioso naquele que comunga de 
várias manifestações da fé.

Délira se dedica às orações para seguir firme diante da 
eminência da morte. O filho Manuel discorda da postura da mãe 
e busca lhe mostrar que a passividade não será capaz de salvar a 
família. No diálogo abaixo, os dois falam sobre a religiosidade:

— Mamãe, como você vai viver?

— Com a graça de Deus, murmurou Délira.

[...]

— A resignação é uma traidora; é o mesmo que 
o abandono. A gente fica de braços quebrados, 
esperando os milagres e a Providência, de 
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rosário na mão, sem fazer nada. A gente reza 
pela chuva, reza pela colheita, diz orações 
dos santos e dos loa*. Mas, fiques sabendo, a 
Providência é o negro não aceitar a desgraça, 
estar disposto a dobrar dia a dia a má vontade 
da terra, obrigar a água caprichosa a fazer o que 
se quer; aí, a terra chama a gente: patrãozinho, 
e a água também: patrãozinho, não há outra 
Providência que o seu trabalho de lavrador 
sério, outro milagre que o fruto de suas mãos.

Délira olhou para ele com uma ternura inquieta:

— Tens a língua fácil e andaste por países 
estrangeiros. Aprendeste coisas que estão 
fora do meu entendimento: não passo de uma 
pobre negra tola. Mas és injusto com o bom 
Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas: ele 
muda as estações, o fio da chuva e a vida das 
suas criaturas. Ele é quem dá luz ao Sol e que 
acende as velas das estrelas; chama o dia e faz 
a grande noite. (1954, p.51-52)

A conversa entre mãe e filho se mostra muito reveladora de 
olhares distintos para a religião: enquanto a mãe depõe sobre sua 
devoção a Deus, o filho coloca em xeque a poder divino nas ações do 
quotidiano. O jovem questiona a resignação daquele que vislumbra 
todo sofrimento experienciado como desejo divino de purificação, 
de ensinamento, de humildade e de resiliência. Ele busca implicar os 
homens em suas próprias vidas, desatando os nós de um discurso 
naturalizado de sacrifício e de punição como manutenção da ordem 
estabelecida. Ao fazer o elogio do trabalho e da ação coletiva, Manuel 
busca pulverizar os grilhões religiosos que impedem a revolta e 
constituem o ópio do povo, como já mencionamos. Sua mãe, todavia, 
sugere as viagens ao estrangeiro como culpadas pela opinião do rapaz. 
Tudo leva a crer que ao sair do país natal e dos braços da família, Manuel 
caminhou por estradas tortuosas que lhe ensinaram a indiferença, o 
pecado e o afastaram da divina comiseração.
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Esse descompasso entre mãe e filho traz à baila a maneira como 
as gerações compreenderam os fenômenos coloniais e religiosos, 
como reagiram a seus desdobramentos e suas implicações na vida 
de todo dia. Os jovens, graças à maior formação escolar e crítica 
e ao distanciamento temporal dos fatos, constituíram uma visão 
mais acurada e criteriosa que torna possível – e desejável – uma 
revisão dos acontecimentos. Nesse sentido, o contradiscurso e a 
desobediência tendem a imprimir-se de maneira mais virtuosa nas 
gerações mais contemporâneas.

Alguns aspectos do trecho do romance de Roumain merecem 
nossa atenção. De início, saltam aos olhos os nomes dos 
personagens. Segundo a liturgia bíblica, o nome Manuel significa 
‘Deus está convosco’. Por sua vez, Délira em francês faz alusão ao 
delírio, à confusão da razão. Uma acepção do verbete no dicionário 
nos traz a seguinte definição: “Estado mental de quem, pela má 
interpretação da realidade, não admite estar errado, mesmo com 
provas contundentes que provam o contrário”. Sob este paradigma, 
se dá uma inversão dos papéis mais canônicos entre mães e filhos: 
a mãe personifica a fuga da razão enquanto o filho passa a ser o 
alicerce da mesma. Na tessitura do romance, a idade avançada e 
a experiência como símbolos inegáveis de sabedoria passam a 
configurar certezas fragilizadas. Por certo, no livro, Délira encarna 
uma mãe protetora, desesperada, atônita ao ver tudo desmoronar 
em volta de si, não conseguindo, apesar disso, se comportar ou 
pensar de maneira diferente, mais progressista. Quando se vê viúva, 
a personagem acaba por concordar com os projetos do filho em 
buscar formas locais e artesanais de fabricar um canal que possa 
devolver água à região. A viuvez e o desamparo a fazem questionar 
a proteção divina que era percebida como o esteio da comunidade, 
fragilizando suas certezas religiosas.

A definição do delírio enquanto “má interpretação da 
realidade” se mostra promissora. Manuel nos é apresentado 
desde o início como o personagem delirante do romance. É desta 
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maneira que seus pais, colegas e moradores da região lhe definem. 
Ele é raivoso, apresenta fala eloquente, possui uma liderança nata 
e não aceita as mazelas que a falta d’água impõe à família. Assim, 
o jovem personifica esses rebeldes que parecem se concentrar 
apenas no que é negativo, incompleto, imperfeito. Incansável, 
busca romper com as rixas entre famílias para viver plenamente 
seu amor por Annaïse, oriunda de uma família rival. Nesse sentido, 
trata-se de um personagem fadado ao desconforto, as confusões 
e aos atritos em numerosas searas da vida. Apesar dos pesares, ele 
se mostra profundamente comprometido com a mudança e não 
descansará enquanto não resolver de maneira coletiva a seca da 
região, o que custará, para além da ira dos inimigos e poderosos 
da região, a sua vida. A descoberta da gravidez de Annaïse, na cena 
final do romance, faz menção à continuidade de sua verve, de sua 
família, de sua postura engajada e militante. É a persistência de 
um ciclo.

Ao encontrar uma solução para a falta d’água, o personagem 
devolve a dignidade à comunidade e tem sua coragem para 
suportar e mudar reconhecida – e elogiada. Assim, o personagem 
se agiganta aos olhos daqueles que o criticavam e o consideravam 
insano ou megalômano. Todos aqueles que duvidavam de seus 
propósitos, dentre eles sua mãe, precisam rever suas posições. 
Nesse jogo de papeis promovido por Roumain, os delirantes 
passam a ser os incrédulos, passivos, os que aceitavam as 
intempéries como punições divinas das quais não devemos 
nos esquivar. Nesse aspecto, o romance promove uma cisão 
entre religiosidade e poder, entre fé e aceitação da realidade, 
promovendo um olhar questionador acerca do papel da Igreja 
católica nas dinâmicas quotidianas.

À guisa de conclusão, retomamos a escritora guadalupense 
Simone Schwarz-Bart. Em seu primeiro livro, Un plat de porc aux 
bananes vertes, escrito a quatro mãos com seu marido André 
Schwarz-Bart, em 1967, a escritora faz menção à religiosidade de 
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maneira bastante humorada, confundindo os limiares entre discurso 
e contradiscurso e trazendo à tona a complexidade da questão. A 
personagem Maria, internada em um hospício, faz um SOS poético:

SOS poético: Santo-Césaire ajude-me, sua 
humilde paroquiana; pois sou mulher e pobre e 
velha. Diga-me a Palavra; bate sobre o tambor 
gasto de minha memória!... Olhe para mim 
estou nua, joguei fora minha genealogia meus 
companheiros! (2015, p.173)

Ao incluir o escritor e político Aimé Césaire no âmbito dos santos 
católicos, o casal Schwarz-Bart valoriza o preceito de que é preciso 
pensar em outros santos, subvertendo a Igreja Católica enquanto 
instituição que detém o poder e os critérios de canonização. Neste 
sentido, o romance, ainda não traduzido para o português, flerta 
com a desobediência e questiona a separação entre mortais e 
imortais e a hierarquização entre eles. Ao promover Césaire a santo, 
o romance valoriza as artes de fazer e de dizer antilhanas e alça 
os intelectuais ao espaço mágico, repleto de mistério, dos eleitos. 
Em outras palavras, a existência de um santo Césaire parece abrir 
as portas dos céus a tantos outros santos e santas – intelectuais 
das mais diversas áreas – capazes de privilegiar a balbúrdia do 
quotidiano e da cultura crioula em toda a sua rebeldia, sua plenitude 
e sua vocação para o contradiscurso.

Se, por um lado, o romance ressignifica a categoria dos santos, 
incluindo no espaço dos baluartes divinos seres comuns das artes 
em todas as suas imperfeições e contradições, por outro lado, 
há uma valorização e aceitação do conceito de santidade e, por 
conseguinte dos dogmas da Igreja católica. Nessa contradição 
repousa a riqueza do tema do contradiscurso religioso. Não se trata 
de esvaziar a importância do catolicismo, a história não pode ser 
rasurada e o cotejamento entre a evangelização e o imperialismo 
se torna fundamental para a compreensão da colonialidade e suas 
consequências nas Américas e no mundo.
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O deslocamento para os quais os textos antilhanos parecem 
apontar consiste no esvaziamento da santificação e da Igreja 
católica como modus operandi de controle da ordem e da lógica 
colonial e imperialista, como substância entorpecente capaz de 
controlar mentes e impedir questionamentos, como dinâmica de 
opressão e de silenciamento. De fato, ao estilhaçar esses pilares da 
Igreja Católica, os romances em tela trazem à tona a liberdade de 
pensamento, o questionamento social e religioso e a coragem para 
suportar, ter, ver, viver, plantar e colher de maneira plena, intensa 
e legítima.
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A rePÚBLIcA PrOUstIANA dAs LetrAs II: 
trAdUçÕes e trAdUtOres NO UNIVersO dA 
reVIstA Le BANQUet

Luciana Persice Nogueira-Pretti (UerJ)

Esse artigo segue na sequência de trabalhos elaborados no 
quadro da pesquisa intitulada “Relevância e recepção da tradução 
junto ao meio intelectual francês da Belle Epoque” (iniciada em 
2016, na UERJ). A realização da pesquisa leva nossa equipe a coletar 
informações relativas à recepção da tradução e da importação de 
literaturas estrangeiras diretamente em sites de algumas revistas 
especializadas em literatura e artes – nosso corpus é, portanto, 
primário, o que permite análises pormenorizadas, respaldadas 
nessas fontes diretas. Aqui, trato da revista Le Banquet, publicação 
que dá relevo às traduções, comenta-as e abre espaço ao diálogo 
com outras revistas, notadamente a Revue Blanche – à qual boa parte 
dos membros se integra, com a falência dessa última empreitada do 
grupo de amigos do Cordorcet. Os oito volumes foram reeditados 
por Slaktine reprints, e digitalizados, em sua integralidade, por 
Gallica (site da Biblioteca Nacional de Paris).

Em termos teóricos, subjaz, de maneira geral, o vasto conceito 
de “campo literário” (BOURDIEU, 1991), que fundamenta boa 
parte dos estudos concernentes às revistas literárias; de forma 
mais específica, busca-se, aqui, identificar o que a crítica Pascale 
Casanova define, em seu artigo “Consécration et accumulation 
de capital littéraire. La traduction comme échange inégal” (2002), 
como o fenômeno do “prestígio literário”. Citando-a:

O “prestígio literário” enraíza-se em um “meio” 
profissional mais ou menos numeroso, junto 
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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.1 (2002, p.18)

Os trechos selecionados e elementos comentados aqui visam 
ilustrar esse fenômeno. Para tal, será traçado um itinerário que 
inicia com a caracterização geral da revista e de seus integrantes, 
e passa pela observação do conjunto dos artigos publicados ao 
longo de seu ano de existência; por uma análise mais detalhada 
dos textos de tradução ou sobre traduções ou importação de 
obras estrangeiras; pelo destaque aos principais alvos das críticas 
dos editores: o discurso contra as grandes revistas e o “tradutor 
inimigo” (o famoso, à época, Teodor de Wyzewa) – discurso que visa, 
como se verá, auferir o ambicionado prestígio entre os pares; pelo 
comentário do principal feito tradutório e editorial dos membros do 
grupo da Banquet; e termina dando relevo à questão da qualidade 
da tradução do “tradutor inimigo” e de outros.

1  Todas as traduções no artigo são minhas.
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UM CERTO HORIZONTE PROUSTIANO
Marcel Proust entra no Liceu Condorcet em 1882, e, a partir 

de 1887, participa da redação e da edição de revistas literárias que 
funda e organiza com colegas. Nelas, esse grupo de amigos publica, 
essencialmente, poemas próprios e exercícios de crítica literária. 
Entre 1887 e 1888, as revistas se sucedem rápidas e efêmeras, 
manuscritas e policopiadas: Le Lundi (1887), La Revue de Seconde 
(1888), La Revue Verte (1888) e La Revue Lilas (1888). Já cursando 
direito na Sorbonne, Proust e seu grupo (que sofre modificações, 
entre baixas e acréscimos, ao longo do tempo) editam a revista Le 
Mensuel (1890-1891), que sofre a mesma sorte das demais. Em novo 
avatar da tentativa de se fazer conhecer do público leitor, o grupo 
funda, finalmente, seu sexto e último empreendimento editorial 
coletivo, a revista Le Banquet.

Le Banquet pretende ser mensal (não será; entre março de 
1892 e março de 1893 haverá apenas oito números) e comercial: 
o exemplar é vendido a 1 Franco, e a anuidade custa 10 Francos. 
A revista será impressa na gráfica do jornal Le Temps por obra 
de um amigo de Jacques Bizet (um dos membros do grupo). Os 
jovens se reuniam num salão luxuoso na elegante Passagem 
Choiseul (PAINTER, 1966, p.114), cedido por outro amigo de 
Jacques Bizet, Henri de Rothschild. Este teria se oferecido 
para custear a totalidade do empreendimento em troca da 
publicação de artigos seus, mas o grupo recusou a oferta por 
espírito de independência. Alguns meses depois, a falta de 
recursos financeiros leva ao fechamento da revista, e o grupo 
passa a colaborar para a importante Revue Blanche (1889-1903), 
com a qual tem afinidades estéticas e ideológicas – como se 
depreende das várias menções à revista ao longo dos números 
da Banquet. Com a eventual falência da Revue Blanche, o grupo 
acaba por abandonar a atividade editorial conjunta (aspiração 
que caracteriza, de forma geral, as pequenas revistas literárias; 
cf. WILFERT, 2002).
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Cabe apresentar, de maneira sucinta, os participantes da Le Banquet.

O redator-chefe é Fernand Gregh, 1873-1960, poeta e crítico 
literário precoce. Já em 1896, lança uma coletânea de poemas, La 
Maison d’enfance, pela qual recebe o seu primeiro Prêmio Archon-
Despérouses, em 1897; o segundo prêmio é de 1905. É eleito para 
a Academia Francesa em 1953. Em 1958, publica Mon amitié avec 
Marcel Proust: souvenirs et lettres inédites.

Os membros do comitê de redação seguem em cronológica 
de nascimento:

— Marcel Proust, 1870-1922, futuro romancista aclamado, 
recebe o Prêmio Goncourt de 1919 por À l’ombre des jeunes filles 
en fleurs. Seu primeiro título, porém, coletânea dos poemas dos 
primeiros anos de sua carreira, Les Plaisirs et les jours (1896), é um 
fracasso editorial (e receberá críticas até de parte dos amigos do 
Condorcet, PAINTER, 1966, p.160-161).

— Horace Finaly, 1871-1945, futuro banqueiro e Ministro das 
Finanças. Único banqueiro a apoiar o Front Populaire, do amigo 
Léon Blum; seu afastamento da direção do banco anuncia a queda 
próxima do gabinete do amigo, em 1937.

— Daniel Halévy, 1872-1962, futuro historiador, ensaísta e 
editor. Entre 1903 e 1910, colabora com os Cahiers de la Quinzaine 
de Charles Péguy. É eleito para a Academia das Ciências Morais e 
Políticas, em 1949. É primo de Jacques Bizet.

— Jacques Bizet, 1872-1922, futuro médico. Filho do compositor 
Georges Bizet e Geneviève Halévy (de onde o parentesco com 
Daniel Halévy). Funda a Revue pour théâtre d’ombre, um teatro 
de sombras chinesas, com marionetes de papel. George Painter, 
primeiro biógrafo de Proust, afirma que esse empreendimento é 
realizado com Robert Dreyfus e Fernand Gregh (este, ao piano), 
e conta com a participação de artistas conhecidos, como Jean-
Louis Forain e Jacques Émile Blanche (PAINTER, 1966, p.213). 
Torna-se diretor da Société Taximètres de Monaco, ou Taximètres 
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Unic, à qual Proust recorre para alugar carros em seus passeios 
pelo campo;2 e cria a sociedade automóvel Le Zèbre. Sua mãe é a 
futura Mme Straus, uma das mais importantes correspondentes 
do escritor; seu salão é um dos pontos de encontro do grupo de 
amigos da Le Banquet. O suicídio de Jacques Bizet precede a morte 
de Proust em duas semanas.

— Louis de La Salle, ou Louis-Georges Séguin, conde de La 
Salle, 1872-1915, poeta. Fez o serviço militar com Halévy; morre em 
combate. Participa da escritura coletiva e inacabada de um romance 
epistolar com Proust, D. Halévy, e F. Gregh (durante o verão de 1893; 
cf. Correspondance de Marcel Proust, Tomo IV, p.413-420, 19783).

— Robert Dreyfus, 1873-1939, futuro jornalista e escritor. Autor de 
Souvenirs sur Marcel Proust, accompagné de lettres inédites, Grasset, 
1926, re-editado na coleção Les Cahiers Rouges, Grasset, 2001 e 2012.

Colaboraram, também, enquanto articulistas externos, outros 
jovens que se tornarão, em sua maioria, grandes celebridades:

— André Walckenaer, 1867-1905, poeta e bibliotecário na 
Biblioteca Mazarine (como Proust – ao menos em teoria), primo de 
André Gide (que o menciona em sua correspondência).

— Gaston Arman de Cavaillet, 1869-1915, futuro dramaturgo. 
Mathurin Cyprien Auguste Gaston Arman de Caillavet conhece 
Proust ao final do serviço militar. Sua parceria autoral com Robert 
de Flers produz não menos de 26 peças, entre óperas, óperas-bufas, 
operetas, comédias e dramas líricos.

— Robert de Flers, 1872-1927, futuro escritor, dramaturgo e 
acadêmico. O Marquês de La Motte-Ango e Conde de Flers terá por 
secretário o jovem Gaston Gallimard. Escreverá peças com Gaston 
Arman de Cavaillet por quinze anos, o que torna a dupla muito bem 
sucedida no gênero teatral do vaudeville.
2  Onde Odilon Albaret (marido de Céleste, futura governanta de Proust) e Alfred 
Agostinelli (figura importante na vida amorosa de Proust, que inspira a personagem 
Albertine) são motoristas ou, como eram chamados à época, mécaniciens.
3  Doravante, a referência à Correspondance será indicada por Corr, seguida do 
número do volume.
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— Léon Blum, 1872-1950, futuro político, estadista e líder socialista. 
No início de sua carreira, escrevia, sobretudo, crítica literária.

— Jacques Baignières, 1872-1944, escritor e futuro diplomata. 
Introduz Proust nos salões da mãe, Laure Baignières, e da tia, 
Charlotte Baignières.

— Lucien de Busscher, 1872-1946, filho de editor, homem 
de letras, redator da renomada revista simbolista belga Le Réveil 
(1892-1895, que funda com o irmão Louis, Grégoire le Roy, Maurice 
Maeterlinck, Emile Verhaeren, entre outros). Seu feito pontual 
mais comentado é a primeira tradução realizada da lenda flamenga 
Beatrix: légende du XIII para o francês.

— Henri Rabaud, 1873-1949, maestro e compositor. Será Diretor 
do Teatro da Ópera de Paris e Diretor do Conservatório de Música.

— Amédée Rouquès, 1873-1937, poeta e futuro Inspetor Geral 
de Serviços Administrativos do Ensino Primário Francês.

— Henri Barbusse, 1873-1931, será um romancista prolífero. 
Recebe o prêmio Goncourt de 1916 por Le Feu. Junto com Romain 
Rolland e Stefan Zweig, será editor do jornal pacifista La Clarté.

— Paul Tremsal, ?-?, futuro Chefe de Gabinete do Diretor do 
Ensino Público (não há informações mais consistentes sobre ele nas 
enciclopédias digitais).

Poeta laureado, romancista aclamado, banqueiro, editor, 
empresário aficcionado de automóveis, conde-poeta morto no 
front, jornalista e escritor renomado, bibliotecário, reis do vaudeville, 
estadista socialista, diplomata, redator de revista, maestro, autoridade 
no ensino público, romancista premiado e pacifista, e chefe de gabinete 
no ensino público de que não se tem outros traços na web... Futuros, em 
sua maioria, brilhantes desses rapazes saídos, quase todos, do mesmo 
liceu, onde estudaram com os mesmos professores. Dentre estes, 
estão Marie-Alphonse Darlu (1849-1921) e Louis Paul Abel Desjardins 
(1859-1940), também professor do Condorcet, mas que só dará aula 
para Proust no curso de direito, na Sorbonne, entre 1890 e 1893.



576

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

George Painter afirma que o nome da revista foi escolhido para 
homenagear Darlu e suas aulas de filosofia (1966, p.114). Acredito, 
porém, que a inspiração para a escolha do nome da revista seja outra. 
Paul Desjardins é irmão de outro membro do grupo de amigos de Proust, 
Abel Desjardins (1870-1951, futuro médico, e que atuou em revistas 
efêmeras no tempo do liceu); é também crítico literário com artigos 
publicados na Revue Bleue, de grande circulação, e no Figaro. Torna-se 
militante do “espiritualismo republicano” (cf. NOGUEIRA, 2019b) e divide 
as opiniões dentro do grupo da Banquet: Proust o defende ardorosamente 
(cf. Corr I, 1970, p.174, por exemplo),4 enquanto Gregh e Dreyfus o 
atacam sem piedade (seus artigos na Banquet são prova inconteste).5

Mas Desjardins dá a Proust, em data desconhecida, uma carta ou, 
como ele mesmo a define, “um catálogo de uma pequena biblioteca 
ideal” – provavelmente atendendo a um pedido do jovem aluno e 
admirador – onde recomenda a leitura de grandes clássicos. A primeira 
página dessa carta está disponível no site da. Sothebys (o número total 
de páginas não é informado; cf. http://www.sothebys.com/fr/auctions/
ecatalogue/lot.138.html/2018/livres-et-manuscrits-pf1803, s/p, ou 
NOGUEIRA, 2019b, p.172), e a lista completa inclui, segundo o leiloeiro,

autores que ele lista cronologicamente: Platão, 
Xenofonte, O Banquete ([...] título da revista 
que Proust fundará no Liceu [...]), Montaigne, 
Shakespeare (de quem ele cita seis títulos), 
Milton, Comus e Lycidas, Pascal, Racine, Joubert, 
Chateaubriand, Emerson, Goethe, Renan, 
Fromentin, etc.6 (NOGUEIRA, 2019b, p.172)

4  Um exemplo tornado público dessa admiração pode ser lido em nota ao prefácio 
de sua tradução de La Bible d’Amiens (1904, de John Ruskin, 1819-1900): “O Sr. Paul 
Desjardins falou muito melhor das pedras que permaneceram mais tempo juntas 
do que os corações”, RUSKIN, 2007, p.27). Para as demonstrações e declarações 
privadas, em sua correspondência, ver NOGUEIRA 2019b.
5  “La question présente et le Devoir présent de Monsieur Desjardins”, Le Banquet, 
n°1, 1892, p.24-28, de Fernand Gregh, e “La Situation en littérature”, Le Banquet n°5, 
1892, p.158-160, de Robert Dreyfus.
6  In http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/lot.138.html/2018/livres-
et-manuscrits-pf1803 (s/p).

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
http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/lot.138.html/2018/livres-et-manuscrits-pf1803
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Nessa primeira página visualizável, constata-se que há dois 
Banquetes, o de Platão e o de Xenofonte – e a escolha deste 
nome ambíguo ou polivalente parece, também ela, “ideal” para 
essa revista que, como se verá agora, pretende-se “eclética”. 
Percebe-se, também, por fim, 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 
– questão essa que será norteadora para os jovens do grupo da 
revista Le Banquet.

UM PROJETO EDITORIAL ECLÉTICO
Na primeira página do primeiro número da revista, os redatores 

assim se apresentam aos leitores:

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 conhecidas 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.7 (LE BANQUET, n°1, 1892, p.5)

7  In https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32438v/f17.image

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32438v/f17.image
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Os jovens editores (que têm em média 19 anos nesse 
momento) desenvolvem um discurso que os alinha à busca 
do prestígio literário (de que fala Pascale Casanova): “sérios”, 
pretendem “acrescentar” sua revista “à lista” das demais, em 
que a “adolescência se exprime”: lançam-se na corrida editorial 
em busca de um espaço e de uma voz singular que lhes permita 
sobressair em meio à profusão das pequenas revistas (a tônica 
sobre a ideia de juventude parece atender a uma demanda 
de exemplos e modelos que expressem, se não aspirações 
vanguardistas, ao menos alternativas a uma velha guarda que 
comanda e edita as grandes revistas). Pretendem alcançar essa 
meta revelando traduções de textos estrangeiros aos “leitores da 
França” – o que significa sair do universo restrito das produções 
literárias dos integrantes do grupo e abraçar a ideia da importação 
de literaturas estrangeiras.

Com relação à citação inicial de P. Casanova, está claro que 
essa pequena revista pretende inserir-se no “capital” cultural e 
literário de seu tempo, e integrar-se à dinâmica de atualização 
e estímulo de um “patrimônio” e, ao fazê-lo, angariar, para si, 
parte de seu prestígio. O comentário e a tradução de literaturas 
estrangeiras, promessa feita no primeiro volume e cumprida ao 
longo de sua trajetória, é um veículo privilegiado para a realização 
dessa tarefa, pois permitirá aos jovens editores, contribuir para 
a abertura de novos caminhos editoriais e futuras publicações, 
muito disputadas em seu meio. 

A apresentação ao leitor também fala de outra disputa, entre 
dois grupos rivais, que comento num artigo anterior (sobre a 
importância de Paul Desjardins na obra de Proust):

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 
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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, 
[...]);os segundos, vasta zona cinza habitada 
por neocristãos (em sua maioria, hoje, 
ilustres desconhecidos: Paul Desjardins, 
Melchior de Vogüé, Jules Lemaître, [...]); o 
termo “tolstoizante” é comumente usado 
nessa época para designar os integrantes 
do neocristianismo (um neocatolicismo 
republicano), ou diretamente influenciados 
pela obra de Leon Tolstoi (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 
(NOGUEIRA, 2019b, p.150)

Por detrás da crítica aos “tolstoizantes” está a influência 
do individualismo flamboiante de Maurice Barrès (1862-1923), 
autor de Un homme libre (1889), em que o Exercício Espiritual, de 
Inácio de Loyola, tem grande importância – e ao qual encontra-se 
referência, sutil mas clara, entre as linhas do intróito (MURAKAMI, 
2006, p.193). Nesse momento de sua carreira, Barrès desfruta de 
imenso prestígio, e influencia grande parte da juventude literária 
de seu tempo. Proust será um dos poucos críticos do individualismo 
barresiano (embora mantenha correspondência cordial com o 
escritor ao longo da vida). É possível supor que Daniel Halévy, que, 
em 1899, se tornará membro do grupo “tolstoizante” fundado por 
Desjardins – a Union pour l’Action Morale (1982-1905) – talvez se 
aliasse a Proust nessa celeuma (embora não haja evidência disso 
nos textos da revista, nem na correspondência de Proust).

Mas há outras dissidências e polêmicas dentro do grupo. 
Por exemplo, em seguida à publicação de um artigo de Léon Blum 
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(“Méditation sur le suicide de l’un de mes amis”, LE BANQUET, n°4, 
1892, p.115-116), Proust escreve a Fernand Gregh:

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. (Corr I, 1970, p.170-171)

O artigo era um exercício ficcional, e seu tom barresiano parece 
ser o estopim da irritação de Proust. Mas o jovem também demonstra 
estar incomodado com o fato de que esta revista não é mais um 
projeto entre amigos, como ocorrera nas empreitadas anteriores. 
Seu desabafo “eu sou do Banquet” mostra o ressentimento contra 
quem é “de fora” – Léon Blum, como vários outros articulistas, não 
faz parte do comitê editorial. A revista fora “feita para publicar as 
nossas produções”, do grupo original de amigos, e o “Senhor Sei 
Lá Quem” parece ter dominado a cena justamente num volume 
em que Proust não publicou (o que só vai acontecer novamente no 
último volume). Podem-se apenas supor os bastidores das decisões 
editoriais relativas às escolhas do que publicar ou não, e as eventuais 
rusgas por conta das decisões do redator-chefe.

O único texto que encontrei que falasse exclusivamente 
da revista Le Banquet é de 1976.8 Trata-se de “Etude de la revue 
‘Le Banquet’ (1892-1893)”, de Jacques Deguy, onde o crítico faz 
listagens dos autores, dos artigos (por ordem alfabética do título, 
desfazendo a cronologia dos tomos), dos nomes citados e dos temas 
tratados. Segue-se, então, um “estudo crítico” que ocupa menos 

8  Embora haja muitas referências à revista nos estudos proustianos em geral. Indico, 
sobretudo, pela análise fina dos elementos ideológicos e estéticos em jogo, o artigo 
de Yuji Murakami, referenciado na bibliografia.
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de três das treze páginas do artigo (onde predominam, portanto, 
informações práticas e catalográficas). As observações são, 
entretanto, pertinentes e ressaltam pontos que também considero 
importantes: a proeminência de Fernand Gregh, o vislumbre do 
futuro romancista de talento na série constante dos “Études”, de 
Marcel Proust (única que se repete em vários números, na revista), 
e o relevo dado à divulgação do pensamento filosófico de Nietzsche.

Deguy assinala algo que está no cerne de meus estudos sobre 
as traduções feitas por Proust (1904 e 1906), e que creio ser 
essencial para o entendimento da importância da publicação de 
traduções pelas pequenas revistas literárias: o caráter polêmico 
do autor divulgado – que acredito ser manipulado de maneira 
estratégica, num esforço de autopromoção por parte dos editores. 
No caso da Le Banquet, a tônica será dada à obra de Friedrich 
Nietzsche (1844-1900).

A capitalização da figura polêmica do filósofo alemão 
permite agregar valor positivo aos escritos da revista, sejam eles 
comentários críticos ou traduções de trechos, que atrai, para os 
editores, a atenção de leitores ávidos por novidades, debates, 
e disputas, em vários níveis: do próprio direito reconhecido 
(sobretudo entre os pares) à palavra e à controvérsia (pois 
participar de um debate ou embate teórico e/ou crítico confere 
status aos debatedores), ao feito de obter o direito de publicar 
traduções e ensaios, o que acaba por imprimir (em mais de um 
sentido da palavra) uma versão ou interpretação, considerada, 
pelos autores, como “certa” ou “verdadeira” (como se verá mais 
adiante), dos textos do polêmico filósofo. A polêmica em torno 
de Nietzsche contagia a polêmica gerada pelas publicações da 
revista, e dá destaque e prestígio aos membros do grupo da 
revista Le Banquet.

Assim, em meio à cacofonia de discursos do meio editorial, 
dos vários agentes que disputam algum quinhão diante da 
iminência do lançamento da obra de Nietzsche na França, ouve-se 
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a voz dessa pequena revista, que, nas entrelinhas dos comentários 
à obra, tece, de maneira complementar mas não negligenciável, 
uma crítica contundente e explícita às ditas “grandes revistas”, 
e aos jornais de grande tiragem, aos quais resolve fazer face. 
Pontualmente, atacam a Revue Bleue e o jornal Le Figaro – 
que também publicavam trechos de livros do filósofo alemão. 
Colocar-se no centro dessa arena consiste em eficaz estratégia 
autopromocional (cf. NOGUEIRA, 2019a).

Inicialmente, convém apresentar o conjunto das publicações da Le 
Banquet, atentando para o gênero literário e a identidade do(s) autor(es).

N° Título do texto Gênero Autor / Tradutor

1

Mar.

1892

I. Avis au lecteur Apresentação “A Redação”

II. Empereur et Galiléen, 
fragment du IVe acte, 
traduction d’Ibsen

Teatro – 
Tradução

Daniel Halévy

III. Toute la flûte Poesia Fernand Danel 
(pseud. Fernand 
Gregh)

IV. Conte de Noël Crítica literária Marcel Proust

V. « Par le glaive » et par 
l’amour

Teatro Jaques Bizet

VI. La question présente 
et le «Devoir présent» de 
M. Paul Desjardins

Crítica literária Fernand Gregh

VII. Les Trois mages 
[à H. Finally]

Poesia GAC (iniciais de 
Gaston Arman de 
Cavaillet)

VIII. Un poète de 
sentiment

Crítica literária Robert Dreyfus

2

Abril

1892

I. Frédéric Nietzsche Ensaio «D. Halévy & F. 
Gregh »

II. Au-delà du bien et du 
mal, extraits

Ensaio – 
Tradução

«***» [D. Halévy & 
F. Gregh]

III. Études Poesia Marcel Proust
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IV. Province Poesia Henry Chalgrain 
(pseud. Fernand 
Gregh)

V. Spleen nocturne Poesia Fernand Gregh

VI. Aphorismes Prosa Daniel Halévy

VII. Maud, poème de 
Tennyson, fragment

Poesia – Trad. Jacques Baignières

VIII. Critique de la raison 
pratique

Ensaio Robert Herdey 
(pseud. Robert 
Dreyfus)

IX. Un livre contre 
l’élégance, “Sens dessus 
dessous”

Crítica literária Marcel Proust

X. Chansons pour rire Poesia Amédée Rouquès

XI. Varia Diversos L.R. [La Rédaction]

3

Maio

1892

I. La philosophie du 
marteau

Ensaio Robert Dreyfus

II. Le Dieu et l’étang Poesia Louis de La Salle

III. Études Prosa literária Marcel Proust

IV. Les Pastiches 
sentimentaux

Poesia Perdican (pseud. 
Fernand Gregh)

V. L’unité et la variété en 
musique

Ensaio Henri Rabaud

VI. Automne Poesia Fernand Gregh

VII. Ibsen et Dumas Ensaio – 
[Tradução]

[A.B] [Arthur 
Bingham] Walkley

VIII. En fumant Poesia Paul Tremsal

IX. L’irreligion de l’Etat Ensaio Laurence (pseud. 
Marcel Proust)

X. Varia Diversos « Réd. »

4

jun

1892

I. M. Grégoire Le Roy 
(notes littéraires)

Ensaio L. [Lucien] de 
Busscher

II. La chanson d’un soir Poesia Grégoire Le Roy

III. Petit conte 
métaphysique

Prosa literária Fernand Danel (pseud. 
Fernand Gregh)
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IV. Soir Poesia Fernand Gregh

V. Pholoé [à Marcel Proust] Poesia Louis de la Salle

VI. Méditation sur le 
Suicide d‘un de mes Amis

Prosa literária Léon Blum

VII. Banlieue – Amours 
défunts (poésies 
posthumes)

Poesia Henry Chalgrain 
(pseud. Fernand 
Gregh)

VIII. Pessimisme Prosa literária F. Miser (pseud. 
Fernand Gregh)

IX. Varia Diversos “Réd.”

5

Jul

1892

I. Entretiens avec 
Schopenhauer, traduits 
de l’Allemand par R.B.

Entrevista – 
Tradução
[prosa]

Schopenhauer 
(tradução de René 
Berthelot, pseud. 
de Léon Blum) 
[falsa entrevista]

II. Été Poesia Fernand Gregh

III. Études Poema em 
prosa

Marcel Proust

IV. L’orgueil Prosa literária Amédée Rouquès

V. Nocturne de l’Amour 
et Naissance nuptiale – 
poèmes de Dante Gabriel 
Rossetti

Poesia – 
Tradução 

Jacques Baignières

VI. Fragment sur l’Amitié Poesia Léon Blum

VII. Aurore de Septembre 
- Croquis

Poesia Amédée Rouquès

VIII. La situation en 
littérature

Ensaio Robert Dreyfus

6

nov

1892

I. Frédéric Nietzsche et 
Peter Gast

Crítica literária Robert Dreyfus

II. Souvenir Poesia Fernand Gregh

III. Études [à Louis de La 
Salle]

Poesia Marcel Proust

IV. Le Soir puéril Poesia Louis de La Salle

V. Eironika Crítica Amédée Rouquès
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VI. A Phyllis Poesia Robert de Flers

VII. Stoïcisme d’automne Poesia Léon Blum

VIII. Les Morts Poesia Amédée Rouquès

IX. Varia Diversos L.R. [La Rédaction]

7

fev

1893

I. La demoiselle bénie, de 
Dante Gabriel Rossetti

Poesia – 
Tradução

Jacques Baignières

II. Retour – Tercets Poesia Henri Barbusse 

III. Violante ou La 
Mondanité, conte [à M. 
Anatole France]

Prosa Marcel Proust

IV. Aube Poesia Robert de Flers

V. Lettres de Shelley, 
Shelley et Byron

Cartas – Trad. 
[prosa]

Daniel Halévy

VI. Bilan Poesia Henry Chagrain (pseud. 
Fernand Gregh)

VII. La Conférence 
parlementaire de la rue 
Serpente [à Robert de Flers]

Prosa Marcel Proust

VIII. Varia Diversos L.R. [La Rédaction]

8

Mar.

1893

I. Roumains et Magyars Ensaio Robert Dreyfus

II. Sonnets – Les Regards 
[à Fernand Gregh]

Poesia Louis de La Salle

III. Paysages [à Louis de 
La Salle]

Poesia André Walckenaer

IV. Évocation Poesia Henri Barbusse

V. Un voyage sentimental 
(nouvelle)

Prosa Louis de La Salle

VI. Une Ballade du 
royaume des songes, 
traduit de C. A. Swinburne

Poesia – Trad. Jacques Baignières

VII. Le Comtesse de 
Tripoli [à Marcel Proust] 
[à suivre]

Prosa Robert de Flers

Tabela 1 - Conteúdo dos oito volumes da revista Le Banquet (1892-1893). As cores 
indicam: preto – poesia e prosa francesas; vermelho – textos traduzidos ou estrangeiros; 
e	azul	–	obras	críticas,	que	podem,	ou	não,	falar	de	tradução	e	de	literatura	estrangeira.
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A leitura das informações acima permite fazer algumas 
considerações preliminares: há uma predominância de títulos de 
poesia (34, enquanto há 10 textos de prosa, 9 ensaios, 8 traduções, 6 
textos de crítica literária, e 2 textos do gênero dramático). O autor que 
mais publicou foi Fernand Gregh (15 títulos, seja com seu próprio nome 
ou com pseudônimos; depois, em ordem decrescente, vem: M. Proust, 
R. Dreyfus, D. Halévy, A. Rouquès, Léon Blum, J. Baignières, Robert de 
Flers e Henri Barbusse; e, com um único título: J. Bizet, G.A. Cavaillet, 
H. Rabaud, Paul Tremsal, L. Busscher, André Walkenaer, Grégoire le Roy 
e A.B. Walkley). A presença autoral do redator-chefe se multiplica pelo 
número de artigos assinados, mas essa predominância fica apagada 
para os leitores por meio do simulacro dos pseudônimos (que visava 
dar-lhes a impressão de uma maior quantidade de autores; os outros 
participantes que vão recorrer ao pseudônimo são, justamente, Proust 
e Blum – que parecem estar nalgum tipo de disputa não explicitada).9

É curioso (e até divertido) notar que muitos dos textos são 
dedicados aos próprios membros da equipe editorial (só Proust faz 
uma dedicatória a uma figura mais conhecida, o escritor Anatole 
France). Também curioso é que tanto Fernand Gregh quanto Léon 
Blum serão responsáveis por embustes: Gregh inventa o poeta 
morto prematuramente Henry Chalgrain (revistas de n°2 e 4), e Blum 
fabula a entrevista com Schopenhauer (n°5; fato desconhecido de 
Gregh, à época.cf. DEGUY, 1976, p.41. Vingança de amigos contra 
suas próprias urdiduras?).

Seguindo rigorosamente a orientação eclética anunciada no 
“Aviso ao leitor”, observa-se uma variedade de gêneros e tendências 
literárias, assim como “o desejo de tornar conhecidos na França, de 
maneira relativamente contínua, as mais interessantes e recentes 
produções da arte estrangeira”. Este desejo se materializa nas 
traduções e nos comentários a traduções que ocorrem em todos os 
oito volumes. São esses os textos que nos interessam.

9  Philip Kolb, organizador da edição da correspondência de Proust, explica que ele 
nutre duradoura antipatia por Blum, até 1919 (quando este apoia a indicação de 
Proust para o Prêmio Goncourt; PROUST, Corr I, 1970, p.171).



587

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

A TRADUÇÃO E A LITERATURA ESTRANGEIRA NA LE BANQUET
A próxima tabela limita-se aos artigos da revista Le Banquet 

que são de origem estrangeira, traduções ou críticas que versam 
(exclusivamente ou não) sobre tradução ou literatura estrangeira.

N° Título do texto Gênero Autor / Tradutor
1 Empereur et Galiléen, 

fragment du IVe acte, 
traduction d’Ibsen

Teatro – 
Tradução

Daniel Halévy

2 Frédéric Nietzsche Ensaio D. Halévy & F. 
Gregh

Au-delà du bien et du 
mal, extraits

Tradução «***» [os mesmos 
de acima]

Maud, poème de 
Tennyson, fragment

Poesia – 
Tradução

Jacques Baignières

Varia Diversos L.R. [La Rédaction]
3 La philosophie du 

marteau
Ensaio Robert Dreyfus

Ibsen et Dumas Ensaio – 
[Tradução]

[A.B] [Arthur 
Bingham] Walkley

4 M. Grégoire Le Roy 
(notes littéraires)

Ensaio L. [Lucien] de 
Busscher

La chanson d’un soir Poesia Grégoire Le Roy
Varia Diversos “Réd.”

5 Entretiens avec 
Schopenhauer, traduits 
de l’Allemand par R.B.

Entrevista – 
Tradução

Schopenhauer 
(tradução de René 
Berthelot, pseud. 
Léon Blum) [falsa 
entrevista]

Nocturne de l’Amour 
et Naissance nuptiale- 
poèmes de Dante Gabriel 
Rossetti

Poesia – 
Tradução 

Jacques Baignières

La situation en 
littérature

Ensaio Robert Dreyfus
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6 Frédéric Nietzsche et 
Peter Gast

Crítica literária Robert Dreyfus

Varia Diversos L.R. [La Rédaction]
7 La demoiselle bénie, de 

Dante Gabriel Rossetti
Poesia – 
Tradução

Jacques Baignières

Lettres de Shelley, 
Shelley et Byron

Cartas – 
Tradução 

Daniel Halévy

8 Roumains et Magyars Ensaio Robert Dreyfus
Une Ballade du royaume 
des songes, traduit de C. 
A. Swinburne

Poesia – 
Tradução 

Jacques Baignières

TABELA 2 – Traduções, textos estrangeiros e comentários críticos a eles

Dentro desse universo mais restrito, os dados assumem 
novas feições. Continua havendo uma predominância, entre os 
textos traduzidos, de poemas (4, para 3 ensaios, 1 peça de teatro, 
1 texto de prosa, e 1 falsa entrevista pseudamente traduzida). As 
participações dos autores, entretanto, será diversa.

Primeiramente, pode-se constatar que Jacques Baignières é 
quem mais edita individualmente, e exclusivamente como tradutor. 
Esse futuro diplomata não consta no catálogo dos tradutores 
profissionais da época (CHEVREL, 2012) – embora seus colegas 
D. Halévy, R. Dreyfus e F Gregh lá figurem como tais (assim como 
Proust, por feitos posteriores). Também é interessante notar, quanto 
a Baignières, que ele não faz introduções aos textos traduzidos – 
talvez por não fazer parte do corpo editorial. Seu nome consta ao 
final de cada tradução feita, como se fosse o autor do texto original 
(no corpo da revista; mas no título existente no índice, a autoria dos 
textos de origem é indicada corretamente), com exceção da tradução 
no volume 7, onde o poema traduzido é seguido do nome do autor, 
mas sem qualquer menção à tradução (que se induz pela informação 
do índice), e no volume 8, onde consta “traduzido por Jacques 
Baignières”, depois do nome do autor traduzido, ao final da obra – 
única referência completa e correta na menção, no corpo da revista, 
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de ambos os nomes. Nesse caso, a Banquet demonstra certa falta de 
rigor no trato da padronização das referências à autoria – do texto de 
origem e de sua tradução.

Há quem assine um único texto: Walkley, ou Arthur Bingham 
Walkley (1855-1926), crítico dramático inglês, famoso à época (e, 
talvez por isso, não identificado na apresentação do artigo), que, 
ao que tudo indica, é inserido no volume n°3 à sua revelia. O texto, 
que anuncia uma comparação entre Ibsen e Dumas, leva seu nome 
como autor, mas é precedido de uma introdução, onde é dito que 
“nós traduzimos” (os redatores?, LE BANQUET, vol.3, p.88) parte de 
uma crítica comparatista que trata de um autor francês (na verdade, 
o artigo fala de toda a tradição dramatúrgica francesa) – o que 
mostra que eles (os redatores?) conferem importância à atenção 
dada à literatura francesa (inclusive em termos comparatistas) em 
outros países. “Eles”, porém, não se identificam, nem assinam a 
tradução. Walkley não foi incluído entre os contribuidores da revista 
simplesmente porque parece estar alheio ao uso de parte de seu 
artigo (publicado na imprensa inglesa, cuja origem, aliás, sequer é 
referida) pela revista. Aqui, a Banquet recorre a uma prática ainda 
habitual, no meio das pequenas revistas, de se entreglosagem sem 
identificação das fontes.

O belga Lucien de Busscher é redator da revista também 
belga Le Réveil, e contribui com um artigo crítico sobre um poeta 
conterrâneo, Grégoire Le Roy (1862-1941, cujo poema é publicado 
em seguida a essa apresentação aos leitores franceses). Ele 
tampouco está incluído entre os colaboradores da revista – e nem 
Ibsen, Nietzsche, Tennyson, Rossetti, Shelley, Byron, ou Swinburne, 
os autores estrangeiros traduzidos – embora ele conste, no 
índice, como autor. Sendo francófono, dispensa tradução, mas é 
apresentado como literatura estrangeira ao leitor local.10

10  As afinidades estético-artísticas entre franceses e belgas, e a cooperação entre 
os diversos círculos em torno das várias revistas é notável. A Revue Blanche, por 
exemplo, começa a operar em Bruxelas, para, poucos anos depois, instalar-se em 
Paris.cf. COSTA, 2018 e SANTOS, 2019.
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A prestigiosa e surpreendente presença da tradução de 
uma entrevista de Schopenhauer, como já mencionado, foi mera 
artimanha – quer como engodo visando o redator-chefe, quer 
como atrativo editorial (que, ao que parece, não sofreu críticas do 
público leitor). O tradutor, René Berthelot, também não existe – a 
não ser na imaginação de Léon Blum.

D. Halévy assina 4 artigos, R. Dreyfus 3, F. Gregh 2, e “L.R.” 
(La Rédaction), que será assimilado aqui a “Réd” (redator/es), 
assina, ao todo, três textos curtos dentro da rubrica “Varia” 
(L.R. não é inteiramente atribuível a Gregh, que assina alguns 
fragmentos nessa sessão com suas iniciais; os demais fragmentos 
permanecem anônimos). Será dada atenção particular a esses três 
nomes, pois constituem um núcleo de interesse privilegiado, pela 
forte presença na revista assim como no horizonte proustiano – 
ponto de partida da pesquisa.

Vejamos os textos críticos e as traduções ligadas a estes nomes, 
na sua sequência ao longo dos tomos.

No volume n°1, o fragmento da peça de Ibsen traduzido por D. 
Halévy é publicado sem introdução ou comentário. Ao final, figura, 
apenas, “Ibsen”; a indicação do tradutor só consta no índice.

O volume n°2 é iniciado com um artigo crítico sobre 
Nietzsche, de D. Halévy e F. Gregh. A primeira frase do artigo 
situa a preocupação dos autores: “O nome de Nietzsche já 
foi impresso na Revue Bleue, no Figaro, na Revue des Deux-
Mondes. Mas os que falaram dele não o leram” (p.30). Fica clara 
a afirmação da diferença da pequena Banquet com relação às 
grandes publicações aí listadas, desde a primeira linha do texto. 
A segunda frase continua essa demarcação: “O mais substancial 
dos artigos que foram publicados sobre a filosofia tão concreta 
e complexa de Nietzsche, do Sr. Téodor de Wyzeva, deve ser 
considerada como inválida” (“non avenu”, expressão de orígem 
jurídica para atos sem efeito ou sem valor legal). Nesse texto de 
3 páginas, há 3 menções nominais ao articulista criticado (cujo 
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nome é escrito com erro ortográfico), que escreve com “toda a 
desinvoltura de um jornalista” com base num livro da juventude 
do filósofo – o que o desqualifica duplamente, por ser jornalista, 
e não um especialista ou filósofo, e por só ter lido um livro, que não 
é representativo da obra nietzscheana como um todo. A principal 
crítica ao comentário de Wysewa deve-se ao seu entendimento 
de que Nietzsche é pessimista e/ou niilista, quando, segundo os 
autores, é, justamente, o contrário.11

Logo em seguida a esse artigo crítico, seguem dois trechos 
traduzidos de Além do Bem e do Mal, de Nietzsche. Na introdução, 
de 4 linhas, assinadas por “D.H et F.G.”, são apresentados ao leitor 
como sendo “traduzidos pela primeira vez em francês” (p.36), dando 
uma “ideia bastante precisa” quanto ao pensamento do filósofo. A 
proposta evidente, aqui, é fazer, pela primeira vez, essa tradução, 
e publicá-la também de primeira mão. Isso diferencia a revista das 
demais, o que lhe dá (ou pretende dar) destaque e distinção.

Na rubricaVaria, comenta-se, primeiramente, a publicação do 
livro estrangeiro Vain Fortune, do Sr. Georges Moore (p.62). Mais 
adiante, lê-se nova referência à literatura inglesa:

Há três anos, dois escritores ingleses chamam a 
atenção dos jornais franceses: Robert Browning, 
por ocasião de sua morte; Oscar Wilde, por ocasião 
de sua estada em Paris. Encontramos na [revista] 
Nineteenth Century de setembro de 1890, essa 
passagem de Wilde sobre Browning, [que] nós 
[L.R.] fazemos questão de traduzir. (p.68)

Segue-se, então, uma página inteira traduzida, seguida de um 
parágrafo crítico sobre o pensamento de Wilde:

11  O polonês Teodor de Wysewa (1826-1917) é escritor (publica 24 livros ao longo 
da vida) e crítico de arte e literatura, tendo debutado (e adquirido prestígio) enquanto 
crítico musical. Contribui para várias revistas, como a Revue Wagnérienne, a Revue 
Indépendante, a Revue des Deux Mondes, a Revue Bleue, a Mercure de France e o 
jornal Le Figaro. Poliglota, traduziu a partir do alemão, do russo, do polonês, do 
latim, do italiano e do dinamarquês (num total de 39 livros traduzidos; seu nome 
está na lista dos tradutores profissionais de seu tempo; CHEVREL).



592

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

Se as ideias do Sr. O. Wilde são originais na 
Inglaterra, elas não o são na França: o Sr. Wilde 
é um renanista, e sabemos que esse tipo de 
animal pulula entre nós. Quem leu [Jules] 
Lemaître, [Anatole] France e [Maurice] Barrès, 
pode se dispensar de ler Wilde; tudo nele é 
análogo, até o estilo quase tão maneiroso 
quanto o do Sr. Barrès. Poderíamos pensar 
estarmos lendo a tradução de um livro francês, 
não fosse pelo número de escritores franceses 
mencionados: pois nós, Franceses, só falamos 
de autores Ingleses. (p.69)

Essa conclusão bem-humorada retrata a situação 
contemporânea da valorização da literatura estrangeira na 
França – para a qual a Banquet colabora. Sem desenvolver 
desdobramentos das referências críticas (pois ultrapassariam 
a economia desse artigo), pode-se ao menos, aqui, observar a 
importância e a recorrência ao nome de Maurice Barrès (autor 
que surge com frequência nos textos da revista e que, como já 
dito, inspira admiração em alguns dos editores).

O artigo “La philosophie du marteau”, de Robert Dreyfus sobre 
Nietzsche, abre o volume n°3 falando sobre a crítica do filósofo 
a Richard Wagner. Nesse texto, R. Dreyfus faz menção ao estudo 
“dos Senhores Daniel Halévy e Fernand Gregh” sobre Nietzsche, 
mencionando-o como “o nosso filósofo” (p.66) – numa evidente 
identificação com ele. Faz referência nominal ao “Sr. de Wyzewa” 
não menos de dez vezes em suas seis páginas: diz que Wysewa 
despreza tradutores e comentadores da obra do alemão, pois vão 
torná-lo, na França, “tão popular quanto é na Alemanha e nos 
países no Norte” – citando a partir de um texto de Wyzewa; lembra 
que Halévy e Gregh já denunciaram seu “erro de interpretação” 
publicado na Revue Bleue (em nova menção a essa projetada rival), 
e alerta para uma “reincidência” do erro num artigo do Figaro 
(outra referência a outro rival), onde o jornalista faria da obra de 
Nietzsche um “Manual do Perfeito Niilista”. O texto crítico contém 
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trechos traduzidos do filósofo, mas sem o uso de aspas – o que 
torna a leitura um tanto confusa. No parágrafo que antecede uma 
longa citação de Nietzsche, feita com a finalidade de combater a 
ideia de uma filosofia niilista, Robert Dreyfus assume diretamente 
a primeira pessoa e dá conselhos a Wyzewa. No parágrafo final, 
retorna à questão do niilismo, volta a mencionar Wyzewa, pedindo-
lhe que reflita, “quando se trata de opor a verdadeira interpretação 
e a humilde tiragem do Banquet, à autoridade habitual da Revue 
Bleue, aos 80000 exemplares do Figaro” (p.71). Parece evidente que 
Dreyfus declara guerra às duas grandes publicações, que também 
editam artigos sobre Nietzsche.

Talvez Nietzsche seja, além de uma grande novidade no mundo 
intelectual francês, em vias de ser tornar um lançamento disputado 
no mercado editorial europeu, um bom pretexto para falar de si 
(de “humilde tiragem”) contra quem já goza de prestígio inegável 
entre os pares. Colocar-se do lado da “verdeira interpretação” 
da filosofia niezscheana contra os “erros de compreensão do 
jornalista” Wyzewa parece ser um forte argumento de vendas 
para a Banquet.

No volume n°4, apenas a rubrica Varia, com pequenos 
comentários de crítica literária, na sessão intitulada “Petite 
Revue des Revues”, elogia uma biografia de Nietzsche, de Jean 
de Néthy,12 publicada na Revue Blanche, que também tem 
o mérito de concordar com o que foi dito no n° 2 da Banquet. 
Esse curto comentário é assinado F.G. Outro trecho volta a 
falar de Nietzsche, com uma série de correções às “inexatidões 
cometidas por um literato competente mas mal informado”, que 
termina citando, mais uma vez, Wyzewa. Este será nomeado, ao 

12  Nome artístico de Emmy de Némethy (1863-1925?), condessa austríaca de 
nobreza húngara. Ela publica uma peça de teatro, baladas húngaras e traduções 
diversas a partir do alemão – sobretudo para revistas parisienses. Essa tradução de 
Nietzsche contraria a interpretação de Wyzewa (cf. BOURGUIGNON, 2008, p.267ss). 
Suas traduções do sueco Ola Hansson (1860-1925), amigo de Nietzsche, a partir do 
alemão, tornam-no conhecido na França (sobretudo através de publicações na Revue 
Blanche e na Mercure de France).
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todo, 3 vezes, em 3 parágrafos não assinados. Em seguida, novo 
trecho sobre Nietzsche, alegadamente uma carta de um amigo 
do filósofo, que envia à Banquet uma pequena biografia. Uma 
frase de agradecimento a esse “correspondente da revista”, que 
prefere “manter o anonimato” soa bastante suspeita (mais uma 
manipulação dos editores?), e não é assinada.

Ao final da página 127, uma notícia que reitera o interesse da 
revista pelas literaturas estrangeiras: “Le Banquet, que mantém seus 
leitores informados de tudo de interessante na literatura, filosofia 
ou arte estrangeiras, recomenda a todos os curiosos de publicações 
cosmopolitas a leitura da Revue des Revues”, publicação que segue 
elogiando. A Banquet, assim, se alia aos cosmopolitas, e participa 
do diálogo entre editores, de maior ou menor prestígio, reputação 
ou autoridade), empenhados na corrida por novos lançamentos 
e que, “por sua ação e interação, promovem e acumulam” um 
“capital” ou “patrimônio” que se “encarna, também, em todos os 
que o transmitem [...], que dele se apoderam [...], o transformam e 
reatualizam” – no dizer de Pascale Casanova (2002, p.18).

O volume n°5 é encerrado com o artigo de Robert Dreyfus sobre 
“La situation en littérature”. Embora ele mereça um estudo à parte, 
vale destacar que o ensaio comenta as críticas de uma juventude 
“morosa”, adepta do “renascimento idealista” e dos ataques a 
Maurice Barrès, Anatole France, e Jules Lemaître (p.158ss). O único 
autor “estrangeiro” que essa juventude de “pretensos inovadores 
que pregam o obscurantismo” elogia é Nietzsche – seu único mérito. 
Numa retórica cheia de alusões e implícitos, Dreyfus os identifica 
entre os adeptos do movimento republicano neocristão de Paul 
Desjardins (esse artigo provoca uma reação privada de Proust, que 
o comenta em carta ao autor; cf. NOGUEIRA 2019b).

O volume n°6 inicia com novo artigo crítico de Robert Dreyfus, 
“Frédéric Nietzsche et Peter Gast”, que comenta um intróito ao 
Zarathustra, de Nietzsche. Novas referências ao Sr. de Wyzewa, 
que teria, inclusive, num artigo do Figaro, feito menção à Banquet 
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(p.101ss). Dreyfus comenta que o editor de Nietzsche em Leipzig, a 
Naumann, escreveu para ele e para Halévy um ano antes. O artigo 
é longo e fala, sobretudo, de Peter Gast.13 Mas aproveita, na parte 
inicial, para comentar sobre o contexto editorial em que a obra 
de Nietzsche está inserida, enfatizando a noção da importância 
de pertencer a esse circuito editorial (inclusive tendo em vista as 
polêmicas entre as próprias editoras alemãs quanto à publicação da 
obra do filósofo).

Ao final do volume, na rubrica Varia, “a pedidos reiterados” dos 
leitores, os redatores publicam uma lista bibliográfica “completa” 
sobre Nietzsche (p.191). E, na página seguinte, a última do volume, 
como que por coincidência, lê-se o anúncio do livro traduzido por 
Daniel Halévy e Robert Dreyfus, Le Cas Wagner, de Nietzsche, pela 
editora Schulz (tradução comentada a seguir).

Finalmente, no volume 7, Daniel Halévy traduz cartas de 
(Percey Byssche) Shelley (1792-1822) e (Lord George Gordon) 
Byron (1788-1824), explicando que “são clássicas na Inglaterra, 
desconhecidas na França” (p.210) – numa clara iniciativa de 
divulgação de exemplos de literatura estrangeira tidos como de 
boa qualidade.

UM FEITO EDITORIAL: O LIVRO DE DANIEL HALÉVY E 
ROBERT DREYFUS

Nos estudos proustianos, é comum ver apenas uma referência 
rápida à Le Banquet, e ao seu maior mérito editorial: ter sido uma 
das principais revistas a divulgarem a obra de Nietzsche na França. 
A recorrência das traduções e a insistência em traduzir trechos 
demarcou a revista das demais.

Os primeiros trechos traduzidos pela revista, de Além do Bem 
e do Mal, são de autoria de D. Halévy e F. Gregh (vol. n° 2, abril 
de 1892), em seguida a um comentário crítico, pelos tradutores. 
Entretanto, no volume seguinte, um mês depois, é R. Dreyfus quem 

13  Pseudônimo do compositor Johann Heinrich Köselitz (1854-1918), amigo de Nietzsche.
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assume a liderança na crítica à obra nietzscheana, e na tradução 
de trechos (volume n°6, de novembro de 1892). E, no final desse 
mesmo volume, a revista anuncia a publicação do livro traduzido 
por Daniel Halévy e Robert Dreyfus, Le Cas Wagner, de Nietzsche, 
pela editora Schulz. A primeira impressão que se tem, diante desses 
dados, é de que, enquanto Halévy persistiu no empreendimento 
tradutório, Gregh cedeu espaço a Dreyfus. Mas não é bem assim.

Le Cas Wagner. Un problème musical é um opúsculo de menos de 
oitenta páginas que vários outros países também estão traduzindo e 
publicando nesse mesmo período. Um fato pouco conhecido, porém, 
é que Halévy e Dreyfus publicaram essa tradução, primeiramente, 
na revista anarquista belga Société Nouvelle (ano 8, vol.1, jan-
fev). A publicação é de fevereiro de 1892, e, portanto, antecede a 
existência da Le Banquet. Nove meses depois, a Le Banquet anuncia 
o lançamento da mesma tradução pela editora francesa Albert 
Schulz (a maioria das menções a ela datam-na de 1893, talvez uma 
re-edição) – sem fazer referência à publicação belga. Nenhuma das 
duas publicações possui prefácio ou introdução. Mas, de acordo com 
um site não assinado sobre as traduções de Nietzsche na França14, 
a edição francesa suprimiu as duas longas notas dos tradutores. 
Buscando no conteúdo da revista Société Nouvelle (acessível tanto 
por Gallica quanto por Wikisource), descobre-se que a primeira nota, 
mais longa, tece considerações sobre a música de Bizet na ópera 
Carmem, e que a segunda comenta sobre diferenças artísticas entre 
o sul (o Midi, o Mediterrâneo) e o Norte (distinção feita com base 
na de Nietzsche) – terminando com a promessa de uma futura tese: 
“poderíamos desenvolver essa teoria, com exemplos ao infinito; 
é frequentemente do contraste entre a natureza do artista e o 
meio em que ele vive, do clima em que vive, que se depreende sua 
personalidade).” É de se supor que os tradutores resolveram não 
investir nessa tese, e nem em publicar seu projeto na segunda edição 
de sua tradução – primeira, de fato, na França.

14  In https://www.nietzsche-en-france.fr/traductions-des-oeuvres-de-nietzsche/1892-1897/
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Também pode-se inferir que o peso de uma publicação na 
França seja, para os autores, maior do que na Bélgica: as críticas à 
composição musical da Carmem são severas, e podem ter gerado 
problemas não apenas com o amigo Jacques Bizet (e primo de Daniel 
Halévy), como com a própria família mais próxima de Daniel: seu pai, 
Ludovic Halévy, é um dos libretistas da ópera em questão. Pode-se 
especular sobre um eventual arrependimento, por parte dos jovens, 
de realizarem um ataque, em nota de pé de página à tradução de um 
texto filosófico, ao empreendimento musical da própria família.

Embora eu não tenha encontrado informações sobre as razões da 
eliminação dessas duas notas, parece-me importante reforçar o fato de 
que essa primeira edição belga da tradução feita por Daniel Halévy e 
Robert Dreyfus foi totalmente omitida pelos editores da Le Banquet – 
que anunciam a publicação do opúsculo com a menção “primeira vez 
na França”, mas não em francês. Essa omissão proposital pode estar na 
base da própria proposta do grupo de “tornar conhecidas na França, 
de maneira relativamente contínua, as mais interessantes e recentes 
produções da arte estrangeira” (“desejo” expresso no introito citado), 
de fazer da Le Banquet um instrumento – mas não só – de propaganda 
dessa re-edição almejada.

QUESTÕES DE TRADUÇÃO, EM CONCLUSÃO
A leitura do site sobre as traduções de Nietzsche na França traz 

uma interessante apreciação crítica sobre a qualidade da tradução 
dos diversos trechos publicados pela Le Banquet (entre outras 
revistas). O site estima, por exemplo, que a tradução feita por Halévy 
e Gregh, no volume 2 (abril de 1892), é “uma má tradução de dois 
aforismas” (s/p) de Além do Bem e do Mal, tendo modificado sua 
ordem (n°260 e 62, respectivamente) e sem indicar seus números. O 
ensaio de Robert Dreyfus, “La philosophie du marteau”, da Banquet 
n°3, contém longos trechos traduzidos do Crepúsculo dos ídolos, e 
a “tradução é até boa, considerando o texto original, assim como o 
que se publica à época.”15

15  Entre outros artigos e traduções, o site comenta as traduções da Société 



598

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

É difícil avaliar a qualidade de uma tradução, sobretudo tendo-
se em vista o seu contexto, o público leitor visado, e as condições 
de sua realização. A observação, feita pelo site, de que se deve levar 
em conta “o que se publica à época” é reveladora da persistência da 
tradição das “Belas Infiéis”, ainda nesse período. Isso significa que os 
textos de origem eram adaptados, modificados, e/ou edulcorados 
segundo interesses editoriais e visando agradar o gosto (projetado 
ou idealizado) do leitor francês.

Um exemplo interessante dessa prática envolve dois nomes 
nossos conhecidos. Na tradução de La Bible d’Amiens, de John Ruskin 
(1819-1900), publicada por Marcel Proust em 1904, esse tradutor 
debutante explica, numa nota em que cita um trecho traduzido de 
outro livro: “Adotei a tradução suavizada [adoucie] do Sr. Mâle, não 
ousando reproduzir a crueza do original. O leitor pode se reportar à 
bela tradução da Légende Dorée do Sr. Téodor de Wysewa, mas o Sr. 
de Wyzewa não verte o trecho sobre o incêndio da embarcação dos 
reis” (RUSKIN, 2007, p.288). Tendo duas traduções de um mesmo 
livro à sua disposição para incorporar ao seu texto (na finalidade 
de ilustrar uma explicação em sua nota), Proust opta por evitar 
a tradução “crua”, e, talvez, mais fiel, de Wyzewa, num trecho 
que descreve a doença e da degradação física de Herodes; essa 
fidelidade, entretanto, é intermitente, pois Wyzewa suprime, em 
seguida, a menção ao incêndio do barco... A tradução é “bela”, mas 
incompleta. E Proust “não ousa reproduzir a crueza do original”, o 
que faz supor que também seja infiel em suas próprias traduções.
Nouvelle: o volume de abril de 1892 publica trechos de Assim falou Zarathustra, 
numa tradução considerada “literal” e tendo “respeitado o texto” (sem identificação 
do tradutor); no volume de junho de 1892, a qualidade da tradução de Dithyrambes 
et Dionysos, por Georges Mesnil, não foi comentada. Com relação à Revue Blanche, 
os “Fragmentos”, ou aforismos, de Au-delà du Bien et du Mal no n°11 (set. de 
1892), traduzidos por Daniel Halévy, tem um preâmbulo seu, contra a ideia de um 
pessimismo nietzscheano. O mesmo se repete no n° 13 (nov. de 1892), com outros 
aforismos; o redator do site afirma que, em alguns casos, “a qualidade da tradução 
é muito duvidosa, e até “particularmente ruim para o aforisma 182”. Finalmente 
(embora haja outras traduções), a última tradução de D. Halévy no n°87 (jan. de 
1897), de novos fragmentos reunidos sob o título “Frédéric Nietzsche : étude et 
fragments” não é comentada.
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De maneira mais geral, o que se aprende sobre os primórdios 
da recepção da obra de Friedrich Nietzsche na França, através 
da observação dos trechos selecionados da revista Le Banquet? 
Constata-se que o interesse pela obra complexa e pela figura 
polêmica do filósofo penetrou na França através da publicação, na 
imprensa, de comentários críticos e da tradução fragmentária de 
trechos realizada por uma meia dúzia de tradutores não profissionais 
(pelo menos, nesse momento). Artigos sobre Nietzsche na Revue 
Bleue e no Figaro, assinados por Teodor de Wyzewa em 1891, 
suscitaram a curiosidade de uma geração ávida por novidade, e a 
ambição de jovens redatores de uma pequena revista que, apesar 
da idade, não eram debutantes na atividade editorial, e tinham 
vistas a marcar seu nome no ambiente artístico cosmopolita que 
integravam, assim como a distinguir-se em meio à colorida e ruidosa 
pletora de petites revues.

Para tal, os editores – com destaque para Fernand Gregh, 
Daniel Halévy e Robert Dreyfus – se lançam numa disputa pela 
primazia e/ou autoridade sobre “a verdadeira interpretação” do 
texto nietzscheano – como dito, com todas as letras, na Banquet 
n°3, por R. Dreyfus (p.71). Através de uma dinâmica de troca de 
informações e de decisões editoriais ousadas, entre, de um lado, 
a editora alemã Naumann e, de outro, Dreyfus e Halévy, esses 
dois redatores da Le Banquet, respaldados pela revista, publicam 
a primeira tradução de um livro de Nietzsche na França: Le Cas 
Wagner. Esse pequeno livro confere, porém, status de tradutor a 
ambos, que acabam adquirindo destaque, também, em meio a seu 
grupo. Apenas Halévy, entretanto, continua envolvido com esse 
projeto de tradução em sua participação na Revue Blanche, depois 
do encerramento das atividades da Banquet.16

16  O interesse de Halévy por Nietzsche será perene. Publica um livro e vários 
artigos: La vie de Frédéric Nietzsche, Paris, Calmann-Lévy, 1909; Frédéric 
Nietzsche (Oeuvres posthumes), Le Temps, 4/11/1902; Le travail de Zarathoustra, 
Cahiers de la Quinzaine n°12, 1905; Nietzsche et Overbeck, Le Journal des Débats, 
30/8/1908; Nietzsche et la crise de l’esprit contemporain, Bulletin de l’Union pour 
la Vérité, maio 1937; Masques et détours de Nietzsche, In Henri Clouard, Bilan de 
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O MAPeAMeNtO dA trAdUçãO NA reVUe BLANcHe 
teresa cristina de Andrade Gomes da costa (UerJ-Ic)

INTRODUÇÃO
Belle Époque é um termo que surge espontaneamente na 

imprensa após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) para 
denominar o período entre 1870 a 1914 entendido como 
esplendoroso. De fato, a Belle Époque é marcada por várias 
mudanças em campos diversos, porém, não é tão bela assim, uma 
vez que é neste espaço de tempo que vai se desenhar um grande 
conflito que ceifa milhões de vidas, a Primeira Grande Guerra. 
No que tange à imprensa, foi um período de florescimento com o 
surgimento de diversos jornais e revistas que defendiam as mais 
variadas posições.

A França do final do século XIX, principalmente Paris, assiste 
também ao aumento dessas publicações como, por exemplo, as 
chamadas pequenas revistas, petites revues ou jeunes revues, 
das quais muitas eram especializadas em arte e crítica de arte 
contribuindo, desse modo, com outras publicações para a 
formação da opinião pública e o debate de assuntos diversos. 
Apesar de não ser o assunto principal, a tradução e a literatura 
estrangeira apareciam com frequência nas revistas literárias. É 
sobre a tradução nas petites revues durante a Belle Époque que 
tratamos no presente artigo, especificamente em uma das mais 
marcantes do grupo, La Revue Blanche (1889-1903).

Neste sentido, a nossa finalidade é apresentar o trabalho de 
pesquisa feito com a Revue Blanche em que procuramos identificar 
a questão da tradução na publicação. Para isso, elaboramos uma 



603

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

tabela que mapeia as seções que abordam a questão da tradução 
na revista. Importante informar que esse trabalho faz parte do 
projeto de pesquisa de iniciação científica intitulado “Relevância 
e recepção da tradução junto ao meio intelectual francês da 
Belle Époque” e está ligado ao Setor de Francês da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, sendo elaborado em conjunto com a 
bolsista Thaís Alves dos Santos.

Para orientar a nossa pesquisa encontramos apoio nos 
trabalhos de Céline Giton (2010) e Blaise Wilfert-Portal (2012) 
que tratam do tema tradução na França no recorte de tempo da 
nossa pesquisa. Acrescentamos também a utilização de uma obra 
que tem sido fundamental para a nossa pesquisa, organizada por 
Yves Chevrel, Lieven D’Hulst, e Christine Lombez, Histoire des 
traductions en langue française-XIXe siècle (2012). Essa obra é uma 
coletânea de artigos que debatem a tradução na França ao longo 
do século XIX.

Dessa forma, esperamos que esse trabalho possa ser um 
somatório para a compreensão da relevância e recepção da 
tradução na França ao fim do século XIX.

A PEQUENA REVISTA LITERÁRIA LA REVUE BLANCHE
Por volta dos anos 1880 as revistas literárias conhecem uma 

era de ouro e muitas tiveram um papel importante no campo da 
tradução e da importação de obras estrangeiras na França. Em 
relação às petites revues muitas estavam ligadas às atividades de 
jovens escritores, instalados em sua maioria em Paris e que não 
encontravam espaço nas grandes revistas. Essas jeunes revues, 
segundo Blaise Wilfert-Portal (2012, p.284), eram modestas em seu 
formato e bastante artesanais em seu funcionamento, pois muitas 
dessas publicações possuíam poucos recursos disponíveis, tinham 
uma duração bastante efêmera e boa parte delas foram reagrupadas 
pela história literária sob a bandeira do “simbolismo”.

A tradução é um assunto que aparece com frequência nas 
revistas literárias e as mais jovens veem na promoção de literatura 
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estrangeira um meio de subverter a ordem literária estabelecida. 
Elas publicam trechos traduzidos de obras estrangeiras, além de 
críticas e comentários sobre tradução, porém nem todas as revistas 
possuíam as condições necessárias para trazer traduções em suas 
páginas por conta dos custos que isso demandava.

Céline Giton explica que parte da população francesa 
rejeita obras estrangeiras e que a partir do final do século XIX 
desenvolveu-se na França um nacionalismo literário, e acrescenta 
que “les étrangers et leurs littératures ne sont pas toujours bien 
accueillis en France, loin s’en faut, et les engouements pour une 
littérature étrangère sont souvent suivis d’une contre-réaction à 
l’egard de cette même littérature” (2010, p.51-52). Ainda sobre essa 
questão, Pascale Casanova, citada por Céline Giton, afirma que os 
espaços literários são lugares de lutas, de rivalidades e de tensões 
e que existe no espaço literário parisiense setores nacionalistas e 
xenófobos em relação à literatura estrangeira.

La Revue Blanche foi uma das pequenas revistas de maior 
destaque. Fundada inicialmente em Liège, na Bélgica, em 1889 
pelos irmãos Nathanson (Alexandre, Thadée e Louis-Alfred), foi 
transferida em 1891 para Paris. Contou com o apoio de nomes 
como Paul Leclercq (1872-1956), Pierre Bonnard (1867-1947) e 
Toulouse-Lautrec (1864-1901). Os secretários de redação foram 
Lucien Muhlfeld (1870-1902), em seguida Léon Blum (1872-1950) 
e por fim Félix Fénéon (1861-1944). Entre vários colaboradores 
da revista, encontramos nomes como o de André Gide (1869-
1951), Guillaume Apollinaire (1880-1918), Gustave Kahn (1859-
1936), Marcel Proust (1871-1922), Octave Mirbeau (1848-1917), 
Paul Verlaine (1844-1896) e Stéphane Mallarmé (1842-1898). Foi 
publicada até 1903.

Wilfert-Portal (2012, p.286) acredita que a postura da 
revista é considerada modernista, hostil à arte estabelecida e 
ao academicismo, assume uma posição cosmopolita e incarna 
o vanguardismo, sendo um dos seus apoios a importação de textos 



605

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

estrangeiros, apesar da literatura estrangeira e tradução não serem 
o foco da revista, que procurou, conforme nota da sua primeira 
edição em Paris de 1891, desenvolver a personalidade dos que 
colaboram com a publicação.

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 installée, 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 
que nous accueillons volontiers de plus jeunes. 
(La Revue Blanche, tomo 1, 1891, s/p.)i

Sofia Corte-Real (2016, não paginado) considera que “La 
Revue Blanche não se considerava uma revista de combate; não 
pretendia nenhuma inovação literária, mas antes a emancipação 
da literatura francesa e estrangeira, a fim de promover a interação 
entre os homens do mundo literário.”1 Entretanto, mesmo que 
não tivesse a intenção de inovação literária, ela acaba exercendo, 
de alguma maneira, certa influência, como é dito por Blaise 
Wilfert-Portal (2012, p.283) ao dizer que Le Mercure de France e La 
Revue Blanche introduzem uma nova polaridade na vida literária 
parisiense e que impõe aos editores uma redefinição das suas 
práticas e perspectivas e, portanto, uma nova forma de debate 
através da publicação de novas obras, especialmente traduções.

L’essentiel des débats sur les littératures 
étrangères et l’importance de leur traduction 
sont passés d’abord par une autre institution de 
la vie littéraire parisienne de l’époque, les revues 
littéraires, qui connaissent alors, à partir des 
années 1880, un véritable âge d’or. Cet âge d’or 

1  Parte do texto está disponível on-line não sendo possível identificar no documento 
a paginação, porém a citação encontra-se no capítulo intitulado “Das ‘jovens revistas’ 
à ‘revista do futuro’: um sonho de André Gide.”
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concerne aussi bien les revues académiques et 
installées que les revues contestataires d’avant-
garde, et à chaque fois, la littérature étrangère en 
traduction y tient un rôle essentiel, structurant 
en réalité pour l’ensemble du champ éditorial, et 
notamment pour l’activité des maisons d’édition. 
(PORTAL, 2012, p.284)ii

O referido autor completa que os anos 1885-1914 marcam 
o apogeu das revistas literárias na vida intelectual francesa e 
que uma parte essencial das posições polêmicas, bem como das 
publicações de literatura estrangeira, passam pelas pequenas 
e grandes revistas e “c’est enfin dans leurs pages, et dans leurs 
rédactions, que s’organise une part essentielle de la production 
éditoriale des littératures étrangères traduites en français” 
(PORTAL,2012, p.285)iii.

O MAPEAMENTO DA TRADUÇÃO NA REVUE BLANCHE 
La Revue Blanche está disponível on-line pela Bibliothèque 

Nationale de France2. A nossa pesquisa limita-se ao momento que 
a revista instala-se na cidade de Paris (1891-1903). Esse período 
conta com trinta números que foram organizados em tomos por 
volta de 1968, em Genebra, na Suíça, conforme informa, quando 
acessamos on-line, a página inicial da publicação. Inicialmente o 
levantamento de conteúdos sobre a tradução foi feito através dos 
índices da revista ao final de cada tomo, conforme mostra a figura.

2  Números disponíveis através do site: www.gallica.bnf.fr
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Figura 1 - La Revue Blanche, 1891, Table des Matières

Entretanto, ao entrarmos na leitura dos artigos da revista 
percebemos que as informações dos índices não eram suficientes 
e, dessa forma, foi preciso retomar o registro de conteúdo através 
da leitura das matérias. Sem dúvida foi uma tarefa árdua e que 
demandou muito tempo da pesquisa, uma vez que cada tomo 
possui uma média de trezentas a quatrocentas páginas, sendo que 
alguns tomos chegam a um quantitativo de seiscentas páginas.

Dessa maneira, elaboramos uma tabela que sistematiza as 
informações recolhidas na Revue Blanche. É importante esclarecer 
que registramos somente os textos que mencionavam a tradução, 
apesar de que durante o processo de levantamento de informações 
acabamos registrando também textos sobre literatura estrangeira 
e que se transformou em uma segunda tabela, com a qual, por 
enquanto, não trabalharemos.
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Um outro desafio foi a definição de uma padronização de tabela, 
pois, diante da leitura dos artigos presentes na revista, percebemos 
que não havia um padrão por parte da publicação para tratar a 
questão da tradução, em outras palavras, significa que a Revue 
Blanche não tinha uma coluna específica para o assunto tradução. 
Ela poderia se apresentar em qualquer uma das seções ou em um 
artigo solto. Assim, chegamos ao seguinte formato de tabela:

Figura 2 - Recorte da tabela de traduções da Revue Blanche

Como podemos ver na figura acima, organizamos na coluna 1 o 
ano da publicação que aparece em negrito para indicar a mudança 
para um ano diferente; já na coluna 2 informamos o tomo (alguns 
anos chegam a ter até três tomos), o número da publicação (nem 
todos os anos possuem essa numeração) e a paginação; na coluna 3 
consta o título da seção (sempre em negrito) e o título do artigo. Nem 
sempre, como mencionamos anteriormente, o texto estava presente 
dentro de uma seção da revista, por isso em algumas colunas foi 
colocado somente o título do artigo. A coluna 4 registra o assunto, 
título do fragmento ou obra traduzida. Nessa coluna, quando possível 
identificarmos, informamos o gênero literário, como por exemplo, 
se a tradução em questão é um poema, uma novela, um romance, 
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uma ópera, um conto, um ensaio ou teatro3. Registramos na coluna 
5 a autoria do trecho ou obra que foi traduzida, enquanto que na 
coluna 6 o tradutor. Por fim, a coluna 7 informa o colunista, crítico ou 
resenhista que assina os referidos registros na Revue Blanche.

O passo seguinte após a organização de uma tabela sobre a 
tradução na Revue Blanche está sendo interpretar e analisar os 
dados registrados.4 As análises iniciais da tabela indicam o que 
já foi colocado por outros estudiosos da temática, como o já 
mencionado Wilfert-Portal, ou seja, a predominância de traduções 
de países europeus. Percebemos também que a tradução não é a 
temática principal da revista, mas é uma presença considerável nas 
suas páginas. Na extensão doc obtivemos um total de trinta páginas 
de tabela. Não há uma seção específica para a tradução, porém as 
seções com maior recorrência a temática são ‘‘Les Lettres’’ (que 
poderia vir especificada como étrangères, anglaises, italiennes, 
allemandes, scandinaves, portugaises, entre outras), “Les Livres” e 
“Chronique de la Littérature”. Poderia aparecer em artigos soltos 
como, por exemplo, um artigo crítico sobre a tradução de uma ópera 
de Wagner intitulado “Une traduction de La Walkyrie”5 assinado 
pela inicial “N.”6. Outras vezes é publicada a tradução completa 
de uma obra, como a tradução do livro Catherine Morland de Jane 
Austen por Félix Fénéon em 1898.7

3  Alguns títulos de artigos da revista correspondem ao título da obra discutida 
pelo colunista.
4  Nos artigos seguintes apresentamos um pouco mais da nossa pesquisa.
 COSTA, Teresa Cristina de A.G.; SANTOS, Thaís Alves dos (2018) “A tradução em 
algumas revistas literárias da belle époque” In: NOGUEIRA, Luciana Persice (Org.). 
Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas. Rio de Janeiro: 
Dialogarts, p.379-398.
______ (2019). “A recepção da tradução literária em duas petites revues da belle 
époque francesa: Mercure de france e Revue blanche” In: NOGUEIRA, Luciana Persice 
(Org.). Literaturas Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas. Rio de 
Janeiro: Dialogarts, p.354-379.
5  La Revue Blanche, 1894, tomo VII, nº 33, p.68-69.
6  Não conseguimos até o presente momento identificar o colunista que utiliza em 
sua assinatura “N.”
7  La Revue Blanche, 1898, tomo XVI, p.401- 425 ; 537-548; 618-634; e tomo XVII, p. 
53-71; 143-154; 213-226; 293-308; 368-379; 457- 463; 525-538.
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A maioria dos tradutores registrados na tabela são homens, 
mas encontramos, por exemplo, os nomes de Marie Stromberg, 
Mme Arvède (Barine ou Louise-Cécile Bouffé ou Mme Charles 
Ernest Vincens), Judith Gautier (Louise Charlotte Ernestine Gautier 
ou Madame Catulle Mendès), Mme R. Rémusat (Martine Rémusat) 
e Mme Charles Laurent. Já aqueles que assinam as colunas na 
revista, pelo menos no que se refere à temática da tradução, não 
registramos nomes femininos, porém existem assinantes que não foi 
possível identificar, pois utilizam-se de iniciais em suas assinaturas, 
o mesmo acontecendo com alguns tradutores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Quando falamos em mapeamento da tradução na Revue 

Blanche, significa que a nossa intenção é identificar na revista 
os espaços dedicados à questão da tradução. Neste sentido, a 
elaboração de uma tabela que sistematiza as informações sobre 
a temática nos permite observar a dimensão desse assunto 
na publicação, além disso, a mesma tem nos auxiliado na fase 
de análise dos artigos, ou seja, tornou-se mais fácil retornar às 
matérias. Esperamos que essa tabela seja um instrumento de 
auxílio aos pesquisadores interessados pela revista e pela temática, 
pois o nosso objetivo é torná-la disponível em breve, através de 
um site, aprofundando assim as reflexões sobre a relevância e a 
recepção da tradução na França da Belle Époque.

REFERÊNCIAS
GALLICA BNF (s/d). Bibliothèque Nationale de France. In www.gallica.bnf.
fr Acesso em 28.Fev.20.

GITON, Céline (2010). Littératures d’ailleurs – Histoire et actualitá des 
littératures étrangères en France. Paris: L’ Hermattan.

PORTAL, Blaise Wilfert (2012). “Traduction littéraire: approche 
bibliométrique”. In: CHEVREL, Yves; D’HULST, Lieven; LOMBEZ, Christine 
(Orgs.). Histoire des traductions en langue française: XIXe siècle: 1815-
1914. Lagrasse: Verdier. p.225-311.
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REAL, Sofia Corte (2016). La Nouvelle Revue Française - Uma Aventura 
Literária no Século das Tormentas. Chiado Editora. In https://tinyurl.com/
yxwrjzmq Acesso em 29.Fev.2020.

NOTAS DE TRADUÇÃO

(Endnotes)
i  Não nos enganemos quanto à juventude do nosso formato: esta não é uma revista 
de combate. Não nos propomos a minar a literatura estabelecida nem suplantar os 
grupos literários jovens já organizados. Simplesmente queremos desenvolver aqui 
as nossas personalidades, e é para especificá-los pela sua admiração ou simpatia 
complementar que acolhemos de bom grado os mais jovens. (Tradução minha).
ii  A maioria dos debates sobre as literaturas estrangeiras e a importância da sua 
tradução passou, inicialmente, por uma outra instituição da vida literária parisiense 
da época, as revistas literárias, que conhecem então, a partir dos anos 1880, uma 
verdadeira era de ouro. Essa era de ouro abrange tanto as revistas acadêmicas e 
estabelecidas como as revistas contestatórias vanguardistas, e s cada vez a literatura 
estrangeira em tradução desempenhava um papel essencial, de fato estruturando 
todo campo editorial, e sobretudo a atividade das casas de edição. (Tradução minha).
iii  E é finalmente em suas páginas, e em suas redações, que uma parte essencial 
da produção editorial das literaturas estrangeiras traduzidas para o francês são 
organizadas. (Tradução minha).
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A trAdUçãO NA BeLLe ÉPOQUe FrANcesA: 
A deFesA dA FIdeLIdAde eM ArtIGOs dA reVUe 
BLANcHe e dA MercUre de FrANce

thaís Alves dos santos (UerJ-Ic)

INTRODUÇÃO
Nossa pesquisa tem como recorte o período histórico 

conhecido como Belle Époque, ou, mais precisamente, os anos 1890-
1914, atendendo a condicionamentos de nosso corpus, ou seja, as 
páginas on line das revistas literárias Revue Blanche (1889-1903) e 
Mercure de France (1890-1947), consultadas pelo site da Biblioteca 
Nacional da França.1 No caso da Revue Blanche, os volumes só estão 
acessíveis a partir de 1891, e os da Mercure de France, de 1890 em 
diante. Em sua maioria, os números digitalizados estão disponíveis 
para download em formato.pdf, mas alguns foram transferidos para 
nova plataforma, de acesso limitado para quem não é assinante.

Analisaremos neste artigo uma seleção de textos dessas 
revistas literárias que, encadeados, abrem caminhos para 
conclusões iniciais quanto à postura de defesa da fidelidade ao 
original nas traduções de obras estrangeiras na França no período 
da Belle Époque. Identificamos a presença de obras traduzidas 
em nosso primeiro artigo por meio de consulta aos índices das 
revistas, e, posteriormente, por meio de leitura seletiva na Revue 
Blanche de textos críticos que pudessem se referir à tradução, 
assim como pela seleção de alguns textos críticos, presentes em 
seções da Mercure de France. O panorama em forma de tabela 
no formato.docx, que lista capítulos e fragmentos traduzidos nas 

1 Gallica BNF In https://gallica.bnf.fr/

https://gallica.bnf.fr/
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revistas apresentado por Costa; Santos (2018), foi aprimorado 
durante o processo da pesquisa, dando espaço à classificação 
dos gêneros das obras referidas (romances, novelas, contos, etc.) 
Também foi iniciada uma tabela que demonstra a importância das 
sessões de letras/literatura estrangeira para o estudo da recepção da 
tradução na França. Adicionalmente, verificamos outras seções, 
que serão apresentadas adiante.

Para nossa análise, contamos com as considerações de Pascale 
Casanova (2015) em seu entendimento das belles infidèles, processo 
já abordado por nós em Costa; Santos (2019).2 A questão discutida 
entre os intelectuais envolvidos com a tradução refere-se à prática 
de se fazerem modificações em uma obra, e à manutenção da 
qualidade do texto diante dessas mudanças. A relevância de se 
evidenciar a tradução nesse período de profundas mutações sociais e 
culturais, que é a Belle Époque, está em mostrar o quanto o elemento 
estrangeiro que adentra o meio intelectual francês divide opiniões 
favoráveis e desfavoráveis. A presença desse elemento é vista 
como uma ameaça por alguns intelectuais, como Maurice Barrès,3 
cuja postura é assertivamente nacionalista. Essas disparidades são 
expressas nas revistas especializadas, como a Mercure de France e a 
Revue Blanche que, diferentemente da grande imprensa, publicavam 
obras estrangeiras acompanhadas de um conteúdo crítico muito 
rico e sistematizado. Arriscamos dizer, inclusive, que o ponto forte das 
revistas citadas são suas incontáveis resenhas de literatura estrangeira.

Sendo assim, abordaremos primeiramente nossas observações 
dos dados que obtivemos com a Mercure de France, e os textos que 
destacamos como sendo mais relevantes para a análise. Em seguida, 
delinearemos nossas conclusões iniciais quanto à defesa da fidelidade 
a partir de artigos publicados pelos colaboradores da Revue Blanche.
2  COSTA, Teresa Cristina de A. G.; SANTOS, Thaís Alves dos (2019). “A recepção da 
tradução literária em duas petites revues da Belle Époque francesa: Mercure de France 
e Revue Blanche” In: NOGUEIRA, Luciana Persice (Org.). Literaturas Francófonas III: 
debates interdisciplinares e comparatistas. Dialogarts: Rio de Janeiro. p.355.
3  Político, novelista e jornalista. Publica o Contre les Étrangers na Grande Imprimerie 
parisienne em 1893.
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NOVOS APORTES À MERCURE DE FRANCE
Como abordamos em Costa; Santos (2019), a Mercure de 

France, no primeiro número da série moderna (a revista passou 
por várias fases, entre 1672 e 1965; em 1890, começa “o terceiro 
Mercure de France”, aqui chamada de “série moderna”), propôs-
se a falar de questões efervescentes diante das quais a grande 
imprensa se cala, assim como a publicar obras puramente artísticas 
e concepções heterodoxas demais para serem encampadas pelos 
jornais, que visam, sobretudo, o lucro e as vendas.4 Não nos 
surpreende que seja a revista em que mais encontramos obras 
traduzidas, não apenas rastreadas por meio de seus índices, 
mas também, ocasionalmente, em textos críticos nas seções de 
literatura, livros, teatro e belas artes. Essas sessões, a partir de 
1896, se tornam parte de uma rubrica intitulada “Revue du Mois”, 
que engloba crônicas de informações regulares redigidas por 
redatores fixos.

Para as informações coletadas em índices, adaptamos nossa 
antiga tabela de modo a atender melhor às expectativas de futuros 
pesquisadores. Acrescentamos, por exemplo, os gêneros dos 
textos que pudemos identificar (poemas, teatro, artigo, novelas, 
etc.) e uma legendagem satisfatória que indica se a obra em 
questão, autor ou tradutor foi mencionado(a), se a natureza do 
texto é desconhecida, ou se o gênero do texto é suposição nossa, 
quando não encontramos dados suficientes em fonte externa.

4  COSTA, Teresa Cristina de A. G.; SANTOS, Thaís Alves dos (2019). “A recepção 
da tradução literária em duas petites revues da Belle Époque francesa: Mercure de 
France e Revue Blanche” In: NOGUEIRA, Luciana Persice (Org.). (2019). Literaturas 
Francófonas III: debates interdisciplinares e comparatistas. Dialogarts: Rio de 
Janeiro. p. 357.
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Figura 1 – recorte da tabela de traduções por meio de índice

Verifica-se acima, na primeira coluna, a presença do tomo, mês, 
número da revista e a página a que se refere o texto em questão. 
Na segunda coluna, está o título do texto e, entre parênteses (o 
que quer dizer que a informação foi confirmada), está o gênero. 
Na coluna seguinte, encontra-se o autor e, na quarta coluna, o 
tradutor. A quinta coluna, vazia, é reservada para caso haja, em 
notas de rodapé, algum comentário crítico sobre a tradução do 
texto, ou menção a uma tradução anterior do mesmo.

Apesar de não termos terminado a categorização de gênero 
de todos os textos, entre 1900 e 1913, os textos mais traduzidos 
são contos, estando em segundo lugar as novelas, e em terceiro, 
os artigos/ estudos/ ensaios e textos de natureza desconhecida. 
Em quarto lugar, os romances, com 15 entradas. Por fim, há os 
poemas, teatro e outros textos, como correspondências. Além 
disso, a revista contou com 77 tradutores (estimativa feita a partir 
dos índices disponíveis) nos anos 1890-1914.
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Tradutores do Mercure de France
Achille Laurent Henri Albert
Adrien Remacle Henri Chervet

Alexandre Cohen Henry Durant-Davray
Mme.Alfred Pouthier Jacques Chaumié

Armand Ephraïm e Willy Schutz J. B. Sévérac
Archag Tchobanian Jean de Néthy

Arthur Austin-Jackson J.-Wladimir Bienstock
Auguste Monod Joseph de Smet
Best et Robert Léon Deubel

Ch.de Bigault de Casanove Louis Dumur
Comte M.Prozor Louis Fabulet

Denis Roche Marcel Montandon
D. Kozakiewicz Marguerite Moreno

Edmond Barthélemy Marguerite Yersin
E. Albertini Marius André
Elias Sarkis Maurice Pujo

E. Gellion-Danglar M. Lécuyer
E. Halperine-Kaminsky Maurice Maeterlinck

Emile-Henri Van Heurck Michel Dimitri Calvocoressi
Emile Masson Michel Mutermilch

E. Lefébure Nelly Melin
Ed. Maynial Paul Dermée

Elsie Paul Morisse
Em. Van Heurck Pierre Georget La Chesnais

[Ernest?] Jaubert Pierre Quillard
Ernest Tissot Remy de Gourmont

Eugène Kogan-Séménoff René Puaux
Féli Gautier Richard Irvine Best

Francis Latouche Robert Darles
Frans Erens Robert d’Humières

Franz Toussaint Roland de Marès
Mme. F. Luchaire-Dauriac S. Garling

Gabriel de Lautrec S. Kirina
Georges Bazile Sophie Kikina

Georges de Frure Stéphane Mallarmé
Georges Khnopff Mme Vérel
Georges Loiseau Victor Barrucand
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Georges Polti Vielé-Griffin
G. Savitch

Figura 2 - tabela dos tradutores do Mercure de France de 1890-1914

A listagem acima não é exaustiva, mas compõe um panorama 
dos tradutores facilmente identificáveis. Futuramente, outros 
tradutores poderão entrar nessa tabela, como aqueles que só 
podem ser encontrados por meio da leitura de seções sobre 
literatura estrangeira. O próprio Remy de Gourmont,5 conhecido 
escritor e crítico, foi incluído nesta tabela apenas após termos 
encontrado trechos traduzidos por ele nas seções de literatura 
inglesa nos primeiros anos da Mercure.

Em suma, o índice não é o único meio de se encontrarem 
informações quanto à tradução. Outro meio é o trabalho que vem a 
seguir, que ainda está incompleto e que é de maior refinamento.

RELEVÂNCIA DA LEITURA DA SEÇÃO “LETTRES/LITTÉRATURE 
ÉTRANGÈRE”

A Mercure de France, como já foi dito anteriormente, traz, 
desde seu primeiro número da série moderna, publicações 
sobre livros, arte, teatro e literatura inglesa/italiana/alemã, 
etc. Interessam-nos essas seções, pois é nelas que menções a 
traduções aparecem ou nas quais desdobram-se relações entre as 
pequenas revistas, que, recorrentemente, faziam referências umas 
às outras. Selecionamos a seção sobre literatura (littérature) – ou 
letras (lettres) - de língua estrangeira para analisar a recepção a 
obras de outras culturas. A seguir, trazemos um recorte da tabela 
referente a essa seção, cujos anos 1896 (quando a seção começa 
a despontar) e 1897 já foram verificados.

5  Remy de Gourmont (1858-1915) foi um escritor, crítico de arte, e tradutor e 
colaborou com a Mercure de France ao longo de 25 anos.
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FIGURA 3 – recorte da tabela de referências à tradução nas seções de letras e 
literatura estrangeira

Apesar de a maior parte dos textos constituir-se puramente de 
críticas às obras estrangeiras, com menções ocasionais a traduções, 
encontramos posturas que devem ser levadas em conta, como a do 
tradutor de Nietzsche, Henri Albert, nas “Lettres Allemandes” de 
1897, tomo XII, nº 89, p.399-400:

Dans cette revue sommaire des récentes 
publications de l’Allemagne littéraire, que je 
voudrais reprendre ici plus regulièrement, je ne 
puis avoir la prétension de donner un apperçu 
complet de ce qui s’édite chez nos voisins.Une 
telle revue, encore qu’elle paraîtrait oiseuse, ne 
serait que d’un intérêt assez mince pour le public 
français.[...] l’Allemagne lit beaucoup, sans 
discernement, elle lit les étrangers surtout [...] 
Elle a beaucoup de romanciers médiocres qu’elle 
lit avec rage et ses théâtres montent avec succès 
des pièces qui nous feraient bâiller.(MERCURE 
DE FRANCE, 1897, p.399)

Nesta revista sumária das recentes publicações 
da Alemanha literária que eu gostaria de 
retomar aqui mais regularmente, não posso ter 
a pretensão de dar um panorama completo do 
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que é editado pelos nossos vizinhos. Uma revista 
como essa, ainda que parecesse sofisticada, seria 
de um interesse parco para o público francês. [...]  
A Alemanha lê muito. Sem discernimento, ela lê, 
sobretudo, os estrangeiros [...] Ela tem muitos 
romancistas medíocres que lê avidamente e 
seus teatros mostram com sucesso peças que 
nos fariam bocejar. (Tradução nossa)

Na citação acima, podemos observar como Henri Albert 
escancara o olhar francês à literatura estrangeira. Ainda que ele 
seja um tradutor de literatura alemã, deixa bem claro que vê baixa 
qualidade na literatura alemã e, quando afirma que o teatro alemão 
faria os franceses bocejarem, sobrepõe, decerto, sua cultura à do 
outro. Não é de surpreender que encontremos textos assim nas 
leituras sobre literatura estrangeira. É possível encontrar críticas 
que, mesmo avaliando positivamente a obra estrangeira, fazem-
no ao relacioná-la de alguma forma a uma obra francesa. Assim, 
o mérito do estrangeiro é dado ao equiparar-se com a produção 
nacional francesa:

Je ne sais pas qui est M.Wassermann, mais je 
suis certain que dans l’avenir on parlera encore 
beaucoup de lui.Son livre est d’une allure toute 
balzacienne, c’est le roman d’une époque – 
notre époque – avec des aventures héroïques.
(MERCURE DE FRANCE, 1897, p.563)

Eu não sei quem é M.Wassermann, mas tenho 
certeza de que no futuro ainda se falará muito 
dele. Seu livro é de uma presença totalmente 
balzaquiana, é um romance de uma época 
– nossa época – com aventuras heroicas. 
(Tradução nossa)

Perguntamo-nos se um dos parâmetros para a aceitação e 
apreciação da obra estrangeira não seria sua proximidade com as 
categorias literárias francesas, mas ainda não chegamos a um estágio de 
pesquisa suficientemente avançado para afirmá-lo categoricamente.
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Quanto às críticas à tradução, elas também são encontradas 
nessas seções. É o caso da crítica do tradutor de literatura inglesa 
Henry Durand-Davray à tradução da obra Prince Otto, de Robert 
Louis Stevenson:

La traduction qu’en donne M. Egerton Castle 
permettra à ceux déjà séduits par Stevenson et 
aux autres de connaître mieux le délicat écrivain 
et le meilleur conteur.C’est un travail fort bien fait 
une traduction française par un auteur anglais, 
suivant de très près le texte, un peu parfois au prix 
de bizarreries grammaticales et de souffrances 
syntactiques, mais qui a le grand mérite de 
laisser à l’original, plus qu’une autre méthode de 
traduction, son caractère particulier et national; de 
rendre parfois très exactement les délicatesses, les 
recherches, les trouvailles de style et de conserver 
les couleurs et les nuances, la force et la finesse 
d’expression qu’a voulues l’auteur. (MERCURE DE 
FRANCE, 1897, p.370)

A tradução feita pelo Sr. Egerton Castle [de Prince 
Otto] permitirá aos que já foram seduzidos por 
Stevenson e aos demais de conhecer melhor o 
delicado escritor e o ótimo contista. É um trabalho 
de tradução francesa muito bem feita por um 
autor inglês, seguindo o texto bem de perto, às 
vezes um pouco ao preço de algumas bizarrices 
gramaticais e de sofrimentos sintáticos, mas que 
têm o grande mérito de deixar no original, mais 
do que outro método de tradução, seu caráter 
particular e nacional, de dar muito exatamente 
às vezes as delicadezas, as buscas, os achados 
de estilo e de conservar as cores e as nuances, 
a força e a fineza de expressão que o autor quis. 
(Tradução e grifos nossos)

Observamos nesse fragmento uma avaliação positiva da 
fidelidade da tradução ao original e ainda da manutenção do 
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caráter particular e nacional, que acreditamos tratar-se de 
elementos culturais, ou “particulares”, presentes na obra. Não 
podemos afirmar que os demais colaboradores da revista tenham 
a mesma postura de Durand-Davray, já que isso exigiria a análise 
de um conjunto maior de textos. Este caso seria, então, apenas 
um indício de postura contrária à produção de belles infidèles. 
Traduções com cortes e acréscimos não são mais bem vistas ao 
menos por certos intelectuais.

A POSTURA PELA FIDELIDADE NA REVUE BLANCHE
Os trechos ou fragmentos de obras estrangeiras encontrados 

nos índices da Revue Blanche também deram origem à sua própria 
tabela. Ela foi concluída em cooperação com a bolsista Teresa 
Cristina de A.G. da Costa (que comenta os desdobramentos 
referentes à mesma em seu texto aqui publicado).

A revista, de acordo com Wilfert-Portal (2007) também 
traz uma postura cosmopolita, e, portanto, abarca a tradução 
de obras estrangeiras. É em alguns redatores da Blanche que 
encontramos uma postura favorável à fidelidade na tradução. Um 
caso emblemático seria o da crítica – quiçá ataque - de Adrien 
Souberbielle6 à tradução nos moldes belles infidèles feita pelo 
tradutor do Écho de Paris, Théodor Wyzewa7, na qual o tradutor 
teria feito supressões, alterações e mesmo acréscimos ao texto de 
Tolstoï.8 Embora tenhamos optado por não trabalhar esse texto 
neste artigo, é indispensável atribuir-lhe os louros da defesa da 
tradução fiel ao original.

Optamos por trabalhar fragmentos de algumas peças críticas 
que encontramos à leitura da seção “Les Livres” da Revue Blanche. 
Essa seção dedica-se a apresentar as obras em destaque no 

6  Advogado, escritor e jornalista francês (1875 – 1955), foi também tradutor de 
obras de Tolstoï.
7  Théodor Wyzewa (1862-1917) foi um crítico de arte, música e literatura. Escritor e 
tradutor, foi também um dos principais promotores do simbolismo na França.
8  SOUBERBIELLE, Adrien (1900). “Comment on traduit Tolstoï”. Revue Blanche, 
1900, t. 22, 44.
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momento, por meio de pequenas resenhas que contêm postura 
crítica. Ocasionalmente, tratam de tradução e, por isso, novamente, 
é relevante que se dê atenção a essas seções, na medida em que a 
pesquisa atenta para detalhes.

Primeiramente, trazemos a análise de uma crítica à obra “Le 
Voyageur et son Ombre, Opinion et Sentences mêlées”, traduzida 
por Henri Albert:

Encore une oeuvre de Nietzsche, ou plutôt deux 
oeuvres en une. C’est la suite de Humain trop 
humain; mais jusque dans la reprise des thèmes 
déjà traités, les surprises ne manquent pas, car 
les oeuvres de Nietzsche les plus voisines ne 
se peuvent remplacer l’une l’autre, et chacune 
nous offre des richesses que nous ne saurons 
pas de longtemps épuiser.Ce qui fait le prix du 
présent volume, ce sont surtout les aphorismes 
sur l’art et la poésie: Jamais on n’a mieux de 
la mode, du théâtre allemand, de Sterne ni de 
Herder.La traduction reste expressive et fidèle; 
au mérite d’avoir entrepris une telle tâche, 
M.Albert joint celui de la poursuivre jusqu’au 
bout avec même patience et même amour. 
(REVUE BLANCHE, 1903, t.30, p.76)

Mais uma obra de Nietzsche, ou melhor, duas 
obras em uma. É a continuação de Humain 
trop humain; mas até nas reprises dos temas 
já tratados, não faltam surpresas, pois as 
obras de Nietzsche mais parecidas entre si 
não podem ser substituídas uma pela outra, e 
cada uma nos oferece riquezas que levaríamos 
muito tempo para esgotar. O que dá valor ao 
presente volume são sobretudo os aforismos 
sobre a arte e a poesia: jamais tivemos melhor 
sobre a moda, o teatro alemão, Sterne e Herder. 
A tradução permanece expressiva e fiel; ao 
mérito de ter realizado tal tarefa, o Sr. Albert 
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acrescentou o de levá-la a cabo com constantes 
paciência e amor. (REVUE BLANCHE, 1903, t.30, 
p.76, tradução e grifos nossos)

Henri Albert é um dos tradutores mais presentes na Mercure 
de France, com pelo menos 15 entradas na tabela de índices, só 
ficando atrás de Henry Durand-Davray, que tem pelo menos 30 
entradas, sinal, aliás, de que houve mais traduções de literatura 
inglesa do que alemã, já que o primeiro é tradutor de Nietzsche 
e o segundo traduz obras de autores ingleses, como H.G. Wells 9 e 
George Meredith10.

Sublinhamos propositalmente o léxico que nos interessa no 
que diz respeito à tradução exata, contrária aos moldes das belles 
infidèles. Assim, o crítico avalia positivamente a tradução de 
Henri Albert em suas características “expressiva e fiel”. No mais, 
relacionou a tarefa à paciência e ao amor.

Um outro trecho, que se encadeia a esse, versa sobre a tradução 
da obra Don Pablo de Segovie (El Grand Tacano), de Francisco de 
Quevedo, traduzida por J.– H. Rosny (pseudônimo comum aos dois 
irmãos Boex; aqui, possivelmente, Joseph Henri Honoré Boex) no 
qual a crítica brada:

Comment ose-t-on déplorer l’invasion des 
lettres étrangères? Sans bien encore connaître 
l’Allemagne et l’Angleterre, nous avons oublié 
l’Espagne et l’Italie; et, tandis que les français 
du XVIIIe siècle pouvaient lire l’Historia y vida 
del grand Tacano o del gran Tacano del Buscon, 
en trois adaptations différentes (la dernière, par 
Rétif de la Bretonne), voici seulement que les 
frères Rosny nous en donnent une traduction 
moderne, sans adoucissements, sans timidités, 
précise et truculente à souhait. Ce Quevedo, 
que l’admiration des Espagnols place à côté de 
Cervantes, combien de nous ne le connaissent 

9  Herbert George Wells (1866-1946). Foi um romancista, novelista e ensaísta britânico.
10  Georges Meredith (1828-1909). Foi um poeta e romancista britânico.
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que par le portrait de Murillo qui se trouve au 
Louvre; tête au nez fortement busqué, regards 
perçants sous d’énormes lunettes, l’air d’un 
hibou en belle humeur! Même à présent, 
nous ne le connaîtrons qu’à demi. Nous ne 
possédons point ses Songes humoristiques, 
ses pièces de théâtre, ses poèmes, ses satires. 
(REVUE BLANCHE, 1902, t.28, p.637)

Como ousam deplorar a invasão das letras 
estrangeiras? Sem conhecer bem a Alemanha 
e a Inglaterra, nós esquecemos a Espanha e a 
Itália. E, enquanto os franceses do século XVIII 
podiam ler a Historia y vida del grand Tacano o 
del gran Tacano del Buscon, em três adaptações 
diferentes (a última por Rétif de la Bretonne), eis 
que os irmãos Rosny11 acabaram de nos dar uma 
tradução moderna, sem adocicá-la, sem timidez, 
precisa e truculenta o quanto se queira. Esse 
Quevedo que a admiração espanhola coloca ao 
lado de Cervantes, quantos de nós só o conhecia 
pelo retrato de Murillo que se encontra no 
Louvre; o semblante com um nariz adunco, 
olhar perfurante sob óculos enormes, o ar de 
coruja de bom humor! Mesmo agora nós só o 
conhecemos parcialmente. Não possuímos seus 
Songes humorísticos, suas peças de teatro, seus 
poemas, suas sátiras (REVUE BLANCHE, 1902, 
t.28, p.637, tradução e grifos nossos)

Já esse trecho nos interessa pela sua primeira frase, pois 
indicia uma defesa à presença das obras estrangeiras na França. 
Compreendemos que uma tradução moderna, não adocicada 
e precisa, faz referência a uma tradução sem acréscimos e 
modificações, logo, observamos outro crítico que possivelmente se 
enquadra na defesa pela fidelidade na tradução.
11  Joseph Henri Honoré Boex (1856-1940) e Séraphin Justin François Boex (1859-
1948); a informação encontrada só os aponta como escritores, não como tradutores. 
Esses escritores franco-belgas são considerados como entre fundadores da ficção 
científica moderna.

https://fr.wikipedia.org/wiki/J.-H._Rosny_a%C3%AEn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1856
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/J.-H._Rosny_jeune
https://fr.wikipedia.org/wiki/1859
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
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Finalmente, em nosso último trecho, trazemos uma crítica à 
tradução do Le Livre des Mille Nuits et une Nuit:

Il nous manquait une satisfaction due au Mille 
Nuits et une Nuit, encore qu’elles nous en aient 
procuré de nombreuses, dont nous n’avons que 
faiblement remercié l’auteur en glorifiant dans 
cette revue quatre ou cinq tomes. Notre jubilation 
est complète, le docteur Mardrus ayant bien voulu 
nous lire, si nous osons nous exprimer ainsi, en 
arabe le texte français du volume qui va paraître. 
Soyons plus clair: le traducteur des Mille Nuits et 
une Nuit possède si également les langues arabe 
et française, disons mieux: il parlait si nativement 
l’arabe avant de savoir qu’il y eût d’autres idiomes 
que l’arabe et que le français existât que, malgré 
l’exactitude scrupuleuse, la version française des 
Nuits conserve intégralement le rythme musical de 
l’original. [...] Nous ouvrons notre tome nouveau 
à un passage de “Farizade au sourire de rose” et 
nous nous permettrons de préciser par des tirets 
les coupes naturelles de ce poème en prose: O 
mes soeurs! – je souhaiterais de devenir l’épouse 
de notre maître le sultan! Et je lui donnerais une 
postérité bénie. – Et les fils qu’Allah ferait naître 
de notre union seraient dignes de leur père. – 
Et la fille que j’aimerais avoir devant mes yeux 
– serait un sourire du ciel même; - ses cheveux 
seraient d’or d’un côté et d’argent de l’autre; - ses 
larmes, si elle pleurait seraient autant de perles 
qui tomberaient; - ses rires, si elle riait, seraient 
des dinards d’or qui tinteraient; - et ses sourires, 
si seulement elle souriait, - seraient autant de 
boutons de rose qui sur ses lèvres écloraient – 
Tout cela! (REVUE BLANCHE, 1902, t.29, p.625)

Faltava-nos uma satisfação advinda das Mil e uma 
Noites, embora elas nos tenham proporcionado 
muitas, pelas quais agradecemos ainda de 
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maneira insuficiente ao autor glorificando 
nesta revista quatro ou cinco tomos. Nosso 
júbilo é absoluto, o doutor Mardrus tendo 
querido nos ler, se pudermos nos expressar 
assim, em árabe o texto francês do volume que 
será lançado. Sejamos mais claros: o tradutor 
das Mil e uma Noites domina tão igualmente as 
línguas árabe e francesa, digamos ainda melhor: 
falava tão nativamente o árabe antes de saber 
que havia outros idiomas além do árabe, que 
existiam que, apesar da exatidão escrupulosa 
da tradução, a versão francesa das Mil e uma 
Noites conserva integralmente o ritmo musical 
do original. [...] Nós abrimos nosso tomo novo 
em uma passagem de “Farizade au sourir de 
rose”, e nós nos permitimos de esclarecer por 
meio de travessões os cortes naturais desse 
poema em prosa: Oh, minhas irmãs! – eu 
desejaria tornar-me esposa do nosso mestre, 
o sultão! – E eu lhe daria uma posterioridade 
abençoada – E os filhos que Allah faria nascer de 
nossa união seriam dignos de seu pai. – E a filha 
que eu gostaria de ter diante de meus olhos – 
seria um sorriso do próprio céu; - seus cabelos 
seriam de ouro de um lado e de prata do outro; 
- suas lágrimas, se ela chorasse, cairiam como 
verdadeiras pérolas!; - suas risadas, se ela risse, 
seriam dinares de ouro que tintilariam ; - e seus 
sorrisos, se ela sorrisse, - seriam como botões 
de rosa que, sobre seus lábios, desabrochariam 
– tudo isso! (REVUE BLANCHE, 1902, t.29, p.625, 
tradução e grifos nossos)

Chegamos, por meio desse trecho, ao nosso grau máximo de 
complexidade quanto à defesa da fidelidade na Revue Blanche. 
O autor trata positivamente a conservação do ritmo musical do 
original, mencionando os cortes naturais – que se tratam, neste 
caso, da métrica – e afirma que há uma exatidão escrupulosa. 
Entretanto, averiguamos por meio da consulta à obra Les Amoureux 



627

Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e comparatistas

de Schéhérazade,12 que a divulgação dessa “tradução fiel” das Mil e 
Uma Noites não tinha nada de fiel e foi edulcorada pelos redatores 
da Revue Blanche. Não apenas Michel Arnauld – que é o crítico 
do trecho que citamos – participa do caso, mas também Alfred 
Jarry13, que bajulou o tradutor, segundo Jullien (2009), em várias 
de suas resenhas.

O autor afirma que o tradutor, Doutor Joseph Charles Mardrus14, 
faz acréscimos às Mil e Uma Noites que não existiam na versão 
antes traduzida por Antoine Galland15 (1646-1715), acrescentando 
embelezamentos e erotismos:

En réalité, ce que les lecteurs de la Revue Blanche 
louent comme si authentiquement “oriental”, 
si spontané, si naïf, est bien souvent le résultat 
des embellissements du traducteur, qui brode 
sur une scène assez simple (bien que rarement 
décente) avec un luxe de détails érotiques fin-
de-siècle.C’est ainsi qu’Alfred Jarry, l’auteur de 
quatre comptes rendus de la Revue blanche et 
parmi les plus hauts en couleur, distingue dans 
son compte rendu du tome V des scènes d’un 
érotisme typiquement décadent, qu’il suppose 
typiquement orientales. (JULLIEN, 2009, p.97)

Na realidade, o que os leitores da Revue Blanche 
louvam como tão autenticamente “oriental”, 
tão espontâneo e ingênuo é frequentemente o 
resultado dos embelezamentos do tradutor que 

12  JULIEN, Dominique (2009). Les Amoureux de Schéhérazade: Variations 
modernes sur les Mille et Une Nuits. Droz: Genève. In https://books.google.com.
br/books?id=ueKBwNImhcQC&lpg=PA113&dq=pr%C3%A9ciser%20par%20des%20
tirets%20les%20coupes%20naturelles%20de%20ce%20po%C3%A8me%20en%20
prose&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q=pr%C3%A9ciser%20par%20des%20tirets%20
les%20coupes%20naturelles%20de%20ce%20po%C3%A8me%20en%20prose&f=false 
13  Alfred Jarry (1873-1907) foi um escritor francês simbolista.
14  Joseph-Charles Mardrus (1868—1949) foi um médico, poeta e tradutor francês. 
Em seu tempo, um importante orientalista.
15  Antoine Galland (1646-1715) foi um orientalista francês, tradutor, escritor, 
professor entre outros.
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borda sobre uma cena bastante simples (ainda 
que raramente decente) com um luxo de detalhes 
eróticos de final-de-século. É dessa forma 
que Alfred Jarry, autor de quatro resenhas da 
Revue blanche e entre os mais entusiasmados, 
distingue em sua resenha do tomo V cenas de 
um erotismo tipicamente decadente que ele 
supõe tipicamente oriental. (JULLIEN, 2009, 
p.97, tradução nossa)

Apesar da crítica que trazemos não ter sido feita por Alfred 
Jarry, ela segue o mesmo padrão de reforçar a autenticidade do 
texto de Mardrus. O “tipicamente oriental” é uma suposição 
pois, aparentemente, essa foi uma estratégia mercadológica, já 
que interessava ao público conhecer a versão “verdadeira” das 
Mil e uma Noites, uma versão na qual a volúpia e a sensualidade, 
o mundo árabe desconhecido, estavam presentes e que agora, o 
público leitor já crescido estava preparado para ler: “[...] Laissons 
à ce traducteur primitif [Jarry veut parler de Galland] un mérite 
provisoire: il est assez bon pour l’innocence des petits enfants 
[...]” (JARRY. LA REVUE BLANCHE, tomo XX, 1899, p.474 Apud 
JULLIEN, 2009, p.102; “Deixemos a esse tradutor primitivo [Jarry 
fala de Galland] um mérito provisório: ele é bom o suficiente para a 
inocência das criancinhas”; tradução nossa).

CONCLUSÃO
Os fragmentos de textos apresentados neste artigo configuram 

uma conclusão primária quanto à postura das duas revistas 
investigadas. A Revue Blanche, sobre a qual pudemos nos debruçar 
com mais cuidado, posiciona-se mais favoravelmente à tradução 
fiel ao original, exata, sem acréscimos. Apesar disso, debruçamo-
nos sobre um texto que deveria ser fiel ao original, vendeu-se como 
tal, mas tratava-se de uma tradução adaptada, com acréscimos, 
ou seja, uma belle infidèle. Não é possível garantir, portanto, 
a confiabilidade dos colaboradores da Revue Blanche sem um 
estudo de caso mais aprofundado quanto às personalidades que 
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redigiam as críticas. Aquilo que podemos afirmar é que as revistas 
trabalhadas têm posturas mais abertas ao elemento estrangeiro, 
trazem traduções de suas obras, apesar de não haver uma unidade 
quanto à modalidade de tradução. A crítica, a nosso ver, não é 
confiável e abre portas para estudos de caso tal como o que foi 
feito por Dominique Jullien.

As tabelas de traduções compostas a partir de índices são 
panoramas bem constituídos para uma etapa de aprofundamento 
que já se inicia, com a leitura das seções de letras e literatura 
estrangeira e na “Les Livres”, mas é fundamental consultar as 
polifônicas seções de jornais e revistas para que as profusões 
do cenário político, social e literário sejam bem exploradas em 
análises futuras.

A tradução na França no período da Belle Époque nos permite 
perceber e questionar, em suma, de que modo o olhar francês 
traduzia o outro: aceitando, modificando ou ainda, rejeitando.
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