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APRESENTAÇÃO
Luciana Persice Nogueira-Pretti

Coordenadora do SELIFRAN/SEILIFRAN da UERJ
Professora Adjunta do Setor de Francês – ILE-UERJ

Mais uma vez, venho ao leitor apresentar o e-book referente 
à mais recente edição do Seminário Internacional de Literaturas 
Francófonas da UERJ. Realizado via Zoom, disponível (como os 
anteriores) em sua integralidade no nosso canal do youtube1, 
o VI SELIFRAN / II SEILIFRAN reuniu, em 2021, as mais diferentes 
abordagens de estudos literários – como é nossa proposta. Esse 
ebook reflete, evidentemente, essa diversidade.

Apresentar mais este número da coleção Literaturas 
Francófonas: debates interdisciplinares e comparatistas implica, 
porém, em lembrar que contamos, de maneira duradoura e 
fundamental, com alguns parceiros: o Instituto de Artes e a 
editora Dialogarts, ambos da UERJ, assim como a Associação de 
Professores de Francês do Rio de Janeiro (APFERJ) e a Federação 
Brasileira de Professores de Francês (FBPF) – ambas sempre 
presentes entre os participantes.

O evento foi inaugurado com a palestra internacional 
proferida por Olivier Giron, Conselheiro de Cooperação e Ação 
Cultural da Embaixada da França, que nos falou sobre “Proust et 
la modernité dans A La Recherche du Temps Perdu”. Seguiram-se 
as mesas “Proustianas I e II”, em comemoração aos 150 anos de 
nascimento de Marcel Proust.

1  Disponível em: https://youtube.com/channel/UC2rpZO6zlv9aBLg2cBFTSRw.

https://youtube.com/channel/UC2rpZO6zlv9aBLg2cBFTSRw


Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

11

O ano de 2021 marcou outras efemérides: além do aniversário 
de Proust, outros dois monstros da literatura francesa foram 
lembrados: Flaubert e Baudelaire “fizeram 200 anos”. O escritor 
Julián Fuks fez uma palestra intitulada “Flaubert e seu outro, na 
suposta era de ouro do romance”, e Patrícia Lavelle, a palestra 
“Aura, alegoria e semelhança. Benjamin, leitor de Baudelaire”. Aliás, 
a homenagem a Baudelaire se estendeu pela mesa “Entre poesia, 
música e ensaio”.

Ao longo de cinco dias de atividades e encontros, houve mesas 
de sessão de pesquisa, em que o orientador dirigiu as apresentações 
individuais de seus bolsistas de Iniciação Científica, e algumas 
mesas temáticas recorrentes: “Escritas de si”, “Francofonias”, 
“Apresentação de projetos extensionistas”, “Questões do século 
XIX”, “Questões de teoria”, e “Questões de tradução”. Algumas 
mesas-redondas acrescentaram novas perspectivas aos estudos da 
literatura: “Literatura e arte”, “Literatura e filosofia, Francis Ponge e 
Jacques Derrida”, “Literatura e psicanálise”, assim como “O ensino 
de literaturas em classe FLE” e “O livro francês no Brasil”.

Duas conferências lançaram luz sobre outros nomes, estes do 
século XX: Marcia Bodansky falou sobre “Simone de Beauvoir ou a 
vocação para a felicidade”, e Wellington Costa encerrou o evento 
discorrendo sobre “A Voz Humana de Jean Cocteau: adaptações e 
traduções”. E demos continuidade às entrevistas: Laura Barbosa 
Campos, membro da equipe de organizadores do evento, entrevistou 
a escritora francesa Colombe Schneck, inaugurando e inspirando o 
dia parcialmente dedicado às escritas de si.

Incluímos, às nossas apresentações, dois vídeos, também eles, 
celebrativos: o primeiro, com o trecho inicial de uma entrevista 
publicada na Intermitências – revista brasileira de estudos 
proustianos – que teve seu pré-lançamento durante o evento. E 
outro, também exibido com destaque, que comemorou os sessenta 
anos da Bibliomaison, essa indefectível parceira dos professores e 
estudantes de francês no Rio de Janeiro.
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Várias dessas participações estão aqui registradas. Além das 
figuras renomadas, porém, incluímos alguns textos assinados por 
orientando e orientador: trata-se de trabalhos acadêmicos em 
andamento, que, às vezes, assumem o tom de relato de pesquisa. 
Assim, graduandos e bolsistas de Iniciação Científica são integrados 
a pesquisadores experientes, sejam eles professores, doutores 
ou estudantes de pós-graduação stricto sensu, numa iniciativa 
bastante rara em nosso meio, que tende a separar os pesquisadores 
de maneira rígida e limitante.

Nosso trabalho ao longo dos anos encontra-se registrado 
na coleção publicada pela editora Dialogarts, com o apoio 
técnico do LABSEM: Literaturas Francófonas: o século XX em 
debate2, Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares 
e comparatistas,3 Literaturas Francófonas III: debates 
interdisciplinares e comparatistas4, Literaturas Francófonas 
IV: debates interdisciplinares e comparatistas5, e Literaturas 
Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas6.

Em nome do Setor de Francês da UERJ, agradeço a toda a 
equipe que colaborou para o sucesso de nossa empreitada, entre 
monitores, coorganizadores, palestrantes convidados e parceiros 
institucionais. Agradeço, igualmente, àqueles que colaboraram 
para a realização de mais esse e-book – que agora, convido-os a ler. 
Bom proveito!

2 Dialogarts: Rio de Janeiro, 2017, p. 234. Disponível em: http://www.dialogarts.uerj.
br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_Franc%C3%B3fonas_ff_alt.pdf.

3 Dialogarts: Rio de Janeiro, 2018, p. 490. Disponível em: http://www.dialogarts.uerj.
br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_Franc%C3%B3fonasII_ff.pdf.pdf.

4 Dialogarts: Rio de Janeiro, 2019, p. 469. Disponível em: http://www.dialogarts.
uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_Francofonas_III_ff_alti.pdf.

5  Dialogarts: Rio de Janeiro, 2020, p. 644. Disponível em: http://www.dialogarts.
uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_Francofonas_IV_ff.pdf.

6  Dialogarts: Rio de Janeiro, 2021, p. 444. Disponível em: http://www.dialogarts.
uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/LitFrancV.pdf.

http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_Franc%C3%B3fonas_ff_alt.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_Franc%C3%B3fonas_ff_alt.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_Franc%C3%B3fonasII_ff.pdf.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_Franc%C3%B3fonasII_ff.pdf.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_Francofonas_III_ff_alti.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_Francofonas_III_ff_alti.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_Francofonas_IV_ff.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/Livro_Literaturas_Francofonas_IV_ff.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/LitFrancV.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/LitFrancV.pdf
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In memoriam

Ao Mestre, com carinho.
Perdemos, no dia 30 de dezembro de 2020, 
um dos grandes nomes do ensino da língua 
francesa e de suas literaturas no Brasil, o 
querido Edson Rosa da Silva. Professor e/ou 
referência bibliográfica de muitos de nós, que 
participamos desse evento, mas também, de 
maneira mais abrangente, que optamos pelo 
magistério e pela pesquisa em literaturas de 
língua francesa no Brasil, Edson foi, e continuará 
sendo, uma figura de proa: abriu caminhos, 
portas, e perspectivas, com generosidade e 
brilho, inclusive consagrando-se, desde muito 
cedo, no exterior. Manteve, até o fim, sua aura 
de Mestre. A mim, estimulou fazer um estágio 
doutoral em Lyon, que redefiniu, enriquecendo, 
minha vida pessoal e profissional. Por isso, e 
por tantas outras coisas, serei sempre grata. 
Qualquer tentativa de homenagem seria 
insuficiente. Registro aqui, tão somente, 
admiração, reconhecimento e saudade.
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NOTA DO DIRETOR 
DO INSTITUTO DE ARTES

Alexandre Sá

Para nós, do Instituto de Artes, é sempre uma honra poder 
participar de um evento internacional desse porte e que vem, 
durante os últimos anos, estabelecendo mais parcerias, ampliando 
o conjunto de pesquisadores envolvidos e fortalecendo sua 
presença na agenda de eventos da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro e de pessoas interessadas na francofonia.

Em 2021, estávamos em um momento particularmente 
complexo, diante de um grave problema de saúde pública: a 
Covid-19. Embora a taxa de vacinação estivesse avançando 
consideravelmente, a dúvida sobre o futuro, sobre a manutenção 
das nossas atividades e sobre a possibilidade de retorno, 
potencializava uma memória e um luto inevitável que precisamos 
atravessar diante do quantitativo estarrecedor de mortos desde o 
ápice da pandemia, ocorrido em 2020.

Por certo, é possível perguntar por quais motivos insistimos 
em produções e eventos acadêmicos em situações como esta. 
Nesse caso, a resposta não tão óbvia é que é estruturalmente 
imprescindível que consigamos investir as forças que nos restam 
na concepção e realização de atividades acadêmicas que nos 
auxiliem a lembrar de nossa responsabilidade educacional, ética 
e comunitária. Este seminário é também sobre a possibilidade de 
construir redes de afeto e de pesquisa em tempos de desamparo, 
provocando e promovendo resistência dentro de uma lógica 
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mercadológica e nefasta de produção de conhecimento. É 
fundamental não esquecermos que nem toda a pesquisa precisa 
de números, comprovações e resultados concretos na realidade 
objetiva do mundo.

Pessoalmente, como atual diretor do Instituto de Artes, gosto 
sempre de reforçar a importância inquestionável da Professora 
Luciana Persice Nogueira-Pretti, do Instituto de Letras, que é a real 
responsável pelo evento e que desde o começo de sua idealização, 
jamais duvidou da força e do propósito deste seminário, sendo 
capaz inclusive de ultrapassar obstáculos naturais e inevitáveis na 
manutenção de propostas que insistem em prezar pela qualidade 
não estritamente cartesiana, imprescindíveis à cultura e à 
formação humana.

Sendo assim, o Instituto de Artes agradece ao Instituto de 
Letras pela parceria e se coloca à disposição para novas edições, 
esperando dias melhores em um futuro próximo e próspero, 
com mais saúde, responsabilidade e lucidez. Aproveito também 
para agradecer aos outros organizadores que, desde sempre, 
esforçaram-se ao máximo para tal realização: Laura Barbosa 
Campos, Daniel Augusto e Pedro Armando de Almeida Magalhães.
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NOTA DO DIRETOR DA APFERJ
Pedro Armando de Almeida Magalhães

Professor Adjunto do Setor de Francês – ILE-UERJ

É com muita alegria que foi realizado o VI Seminário de 
Literaturas Francófonas da UERJ / II Seminário Internacional 
de Literaturas Francófonas da UERJ, nos dias 22, 25, 26, 27 e 
29 de outubro de 2021. O evento se fortaleceu, tornando-se 
sólido e reafirmando mais uma vez seu caráter internacional. 
Trata-se do resultado de um esforço comum, de uma tarefa 
em grupo coordenada pelo trabalho criterioso e firme da 
colega, a Profa. Dra. Luciana Persice Nogueira-Pretti. Gostaria 
de agradecer o empenho de Luciana Persice, que chefia com 
maestria o SELIFRAN/SEILIFRAN. Ao mesmo tempo gostaria 
também de parabenizar todos os envolvidos na organização e 
especialmente: o Professor Dr. Alexandre Sá, Diretor do Instituto 
de Artes da UERJ, a Profa. Dra. Laura Barbosa Campos (UERJ), 
atual Coordenadora do Setor de Francês, o Prof. Me. Daniel 
Augusto Pereira Silva, os monitores Daniel Bandeira dos Santos, 
Dominique Daria Rocha de Almeida Fernandes, Paulo Henrique 
Silva Santos, Rayssa Veríssimo Correa e Thaís Alves dos Santos. 
Sinto-me muito feliz e honrado em fazer parte da organização 
desse evento, desde o início, tal como foi idealizado por Luciana 
Persice. Pela segunda vez o seminário foi realizado à distância, 
o que implicou um planejamento específico, representando um 
desafio renovado. Um sucesso, haja vista o número, seriedade e 
profissionalismo dos participantes.
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Uma especial menção devo fazer ao apoio importante da 
Embaixada da França no Brasil, por intermédio da Federação 
Brasileira dos Professores de Francês (FBPF). Graças à Embaixada, 
e através da FBPF, a APFERJ recebe subvenção anual para a 
promoção de eventos de formação de professores de francês. 
Como Diretor da APFERJ constato o maior alcance do VI SELIFRAN, 
seu desenvolvimento, a qualidade inquestionável dos trabalhos 
apresentados. O evento que assegurou alcance nacional, tem 
obtido maior prestígio e já se internacionalizou.

Em um país cuja atual política de ensino-aprendizagem de línguas 
adicionais é bastante questionável, um seminário de tal porte pode 
jogar luz sobre a relevância dos estudos francófonos na formação dos 
cidadãos brasileiros, além de fomentar o diálogo com pesquisadores 
do Brasil e do exterior. Esperamos que futuramente os estudos das 
literaturas francófonas e das línguas e culturas adicionais de uma 
maneira geral sejam tratados como devem ser: como disciplinas 
que, em sua diversidade e importância histórica, contribuem para a 
formação do desenvolvimento da reflexão crítica do indivíduo que 
se quer cidadão autônomo e atuante em sociedade.



18

NOTES DE LA PRESIDENTE DE LA FEDERATION BRESILIENNE 
DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS

ALOCUÇÃO PROFERIDA À 
ABERTURA DO EVENTO

Bonjour à toutes et à tous!

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

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

Chère Mme la coordonnatrice des événements Luciana Persice 
Nogueira-Pretti.

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

Chers participants et participantes du 6ème Symposium de 
littératures francophones de l’UERJ (SEILIFRAN), 6º Seminário. 2ème 
Symposium International de littératures francophones de l’UERJ 
(SEILIFRAN), 2º Seminário.

Au nom de la Fédération brésilienne des professeurs de 
français et des enseignants et enseignantes de français du Brésil, 
je vous remercie de votre gentille invitation pour venir vous saluer 
lors de cette ouverture d’événements. Deux événements liés par 
les littératures francophones, événements qui se dérouleront 
aujourd’hui, le 25, le 26, 27 et le 29 octobre, 100% en ligne.

Nous nous sommes vus, il n’y a même pas un an, presqu’un 
an. Malgré la communication par écran interposé, la force de vos 
recherches, de vos réflexions, de vos échanges vous poussent 
toutes et tous à de nouvelles rencontres fin octobre, au printemps, 
sous la fraîcheur de la pluie ou sous la chaleur matinale entrant par 
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nos fenêtres, enrobées du parfum du café récemment préparé, 
venant de la pièce à côté de chez nous. Nous sommes toujours 
chez nous.

Cet immense Brésil s’en vient au SEILIFRAN et au SEILIFRAN. 
Que j’aime ces abréviations de ces deux séminaires qui s’emballent 
autour des sons «sei» et «fran». Ce sont des vagues qui nous 
invitent à nous arrêter pendant quelques jours pour respirer, pour 
écouter, pour se détendre doucement sur des plages horaires 
contenant des présentations de vos recherches longuement 
réfléchies et minutieusement préparées jours et nuits pour nous 
tous et toutes.

A la Une, Proust. Conférence d’ouverture, trois tables-
rondes, avant-première: lancement du n. 1 de la Revue d’études 
proustiennes, passant par la littérature et le cinéma chez Malraux, la 
fantaisie et le désir chez Laferrière et les lectures qui comparent la 
littérature contemporaine du Brésil et d’Europe.

La semaine prochaine, nous nous permettons approfondir la 
thématique sur l’écriture de soi, l’autobiographie, le récit de soi, 
offrant des discussions lors des tables-rondes sur les francophonies: 
Montréal, la banlieue française, l’Afrique, la Martinique…
L’enseignement de la langue-culture sera là et les lectures, les 
portraits et les mémoires. La littérature et l’art, la littérature et la 
philosophie, la littérature et la psychanalyse se croisent également. 
Nous allons découvrir les secrets de ce que nous appelons la 
calligraphie muette. Nous allons nous plonger dans les univers de 
plusieurs écrivains qui défilent sur ce programme: Flaubert, Joris-
Karl Huysmans, Zola, Foucault, Sartre, Baudelaire, Mallarmé, entre 
autres. Sans oublier de célébrer les 60 ans de la BiblioMaison et 
les questions liées à la traduction. On y arrivera à la fin de ces 
rencontres en écoutant la voix de Jean Cocteau. Un programme 
soigneusement préparé pour des chercheurs à des chercheurs et à 
des étudiants brésiliens et francophones.
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Vamos conversar, debater, refletir, sonhar, escutar e falar em 
português e em francês. Esta possibilidade de ir e vir, de discutir 
sobre a tradução literária, retomando apontamentos, transcrições 
e transferências franco-luso-brasileiras certamente vão lançar 
perspectivas para novos projetos de pesquisa e novos estudos 
sobre a produção literária, para além da temática sobre a circulação 
do livro francês no país.

Parabenizo à coordenação geral dos eventos no planejamento 
das aproximadamente 75 atividades: as conferências, as falas, 
os vídeos, as mesas-redondas. Sim, ao ler e reler o programa 
não resisti ao prazer de contar as atividades, que refletem um 
aprofundamento teórico em cada plage horaire. Ao me ver aqui, 
novamente com vocês, quase um ano depois, só posso agradecer a 
força desses seminários organizados pela UERJ, por seus docentes, 
que não desistem, que se dão as mãos, que são solidários, que se 
escutam e que se respeitam.

Bravo, UERJ! Bravo, chers participantes et participants du 
SEILIFRAN et du SEILIFRAN. Na certeza de que não sei nada, na 
certeza de que sou frágil, de que preciso desse espaço fraterno, 
franco, de um espaço em que eu possa ouvir e falar, com qualidade 
e respeito, je vous souhaite donc à toutes et à tous, de belles 
rencontres, de beaux échanges et des riches moment de silences.

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

Brasilia, le 22 octobre 2021.
Denise Gisele de Britto Damasco

Presidente da FBPF
Gestão 2020/2022
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UMA CRÔNICA AUTOMOBILÍSTICA 
DE PROUST

Alexandre Bebiano de Almeida1

Introdução
O entusiasmo pelo progresso técnico-científico é um dos 

traços mais fortes da Belle époque francesa e europeia, e mesmo 
um escritor como Marcel Proust foi tomado por essa euforia. 
Neste momento em que a segunda revolução industrial explode 
ocorrem inovações na metalurgia e na siderurgia; surgem 
as turbinas hidráulicas, o motor de combustão interna; e a 
eletricidade, a indústria química e farmacêutica se expandem; 
vemos no cotidiano um enorme impacto do desenvolvimento 
industrial: adquirem importância o automóvel, o metrô, o 
elevador, a bicicleta, o avião, o telégrafo, o telefone, a fotografia, 
a pianola, o cinematógrafo, e outras máquinas mais, sem esquecer 
os meios de comunicação de massa, como as revistas e os jornais 
de ampla circulação. Esse desenvolvimento técnico e científico 
fez com que muitos, a exemplo da personagem de Jacinto, que 
encarna o português supercivilizado em Paris, um tipo apaixonado 
por todas as inovações, passem a incensar a técnica e a razão, em 
detrimento de coisas que seriam passadistas como a religião ou a 
ideia de Deus:

A religião é o desenvolvimento suntuoso de 
um instinto rudimentar, comum a todos os 

1  Professor do Departamento de Letras Modernas da FFLCH-USP. Lattes: http://
lattes.cnpq.br/0815698971271204. Email: bebiano@usp.br.

http://lattes.cnpq.br/0815698971271204
http://lattes.cnpq.br/0815698971271204
mailto:bebiano@usp.br
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brutos, o terror. Um cão lambendo o dono [...]. 
Mas o telefone, o fonógrafo! – Aí, tens tu, o 
fonógrafo!... Só o fonógrafo, Zé Fernandes, me faz 
verdadeiramente sentir a minha superioridade 
de ser pensante e me separa do bicho. 
(QUEIROZ, 2012, cap. 1)

Nesse tempo em que vige a ilusão de que o progresso técnico 
é a panaceia de todos os males, os escritores se veem diante da 
tarefa de incorporar em suas obras - de uma forma ou de outra, 
por meio dos mais diferentes recursos - as transformações que 
as novas descobertas provocam na sensibilidade do público. Mas, 
se os escritores não podem ignorar as mudanças que atingem o 
cotidiano, suas reações e suas percepções das novas tecnologias 
podem variar e, de fato, variaram muito: pode-se dizer que há 
desde aqueles que se mostraram ferventes amantes das novas 
técnicas, como as vanguardas artísticas, até aqueles que as 
rejeitaram como instrumentos antiartísticos: de que maneira 
a experiência literária e artística vai conviver com a velocidade 
do automóvel, do telefone, da fotografia, do cinema, do jornal 
de massa? Há escritores que, a exemplo de André Gide, vão se 
mostrar radicalmente contrários aos novos experimentos técnicos e 
que vão mesmo tomar o entusiasmo por essas descobertas como 
uma desmesura, um desejo arrogante de superioridade de uma 
sociedade irresponsável:

Instalar a ideia de perfeição, o desejo, não mais 
no equilíbrio e na medida, mas no extremo e no 
excesso, eis aí talvez o que melhor definirá nossa 
época e que a distinguirá tão irritantemente. 
(GIDE, 1996, p. 646, tradução nossa)

E André Gide vai mais longe ainda. Para ele, as novas 
descobertas vêm apenas para promover uma ruptura 
inconsequente com o passado, um rompimento insensato com 
aquilo que deveríamos valorizar. De acordo com essa visão, o 
progresso técnico não vem para satisfazer necessidades de 
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nosso espírito, assim como o telefone não serve para melhorar 
a comunicação entre os seres humanos, e o automobilismo não 
atende a nosso desejo de viajar:

Os jovens mais fanáticos pelo automobilismo 
que eu conheci eram aqueles que outrora 
menos se interessavam por viagens. O prazer 
não é aqui mais de ver uma região nem mesmo 
de chegar rápido a um tal lugar, onde nada 
mais atrai, de resto, mas justamente ir rápido. 
E embora se experimente aí sensações tão 
profundamente inartísticas, antíartísticas, 
quanto aquelas oferecidas pelo alpinismo, 
é preciso reconhecer que são intensas e 
irredutíveis; e a época que as conheceu 
sofrerá as consequências; será a época do 
impressionismo, da visão rápida e superficial; 
é fácil adivinhar quais serão seus deuses, seus 
altares; de tanto desrespeitar, desconsiderar, 
desacreditar, ela sacrificará mais coisas ainda, 
mas inconsciente ou inadvertidamente. 
(GIDE, 1996, p. 646, tradução nossa)

A crônica que comentamos pode ser vista como a resposta 
de Marcel Proust a esse debate; ela configura justamente aquilo 
que Gide mais abomina na literatura contemporânea: uma série 
de “impressões”, de “visões rápidas e superficiais”, de fragmentos 
que vem transcrever “sensações inartísticas ou antíartísticas 
como o alpinismo”, no caso de Proust, uma viagem de automóvel 
pela Normandia. O artigo aparece na primeira página do jornal Le 
Figaro em 19 de novembro de 1907, apenas uma semana depois 
da abertura da Exposition décennale de l’automobile no Grand 
Palais de Paris. Ela se insere assim, de chofre, no contexto dos 
eventos que vêm celebrar o avanço da técnica e do progresso na 
Belle époque, particularmente da indústria do automóvel.
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Uma crônica singular
Algumas particularidades fazem de “Impressões de viagem 

em automóvel” uma crônica singular de Proust. Em primeiro lugar, 
ela integra aquele raro grupo de textos jornalísticos que foram 
recolhidos pelo próprio escritor para a coletânea Pastiches et 
mélanges [Pastiches e diversos], concebida desde quando começa 
a publicar artigos esparsos em jornais e revistas. Mas não estamos 
diante de um texto jornalístico esparso, como os leitores de Em 
busca do tempo perdido podem verificar. Como sói acontecer 
muitas vezes com Proust, algumas páginas dessa crônica vão ser 
incorporadas, mais tarde, a seu grande romance. Elas formam 
ali o primeiro texto literário que o narrador-protagonista decide 
escrever (PROUST, 1987, p. 179-180), a sua primeira publicação 
no jornal Le Figaro (PROUST, 1989, p. 148). Outra particularidade 
da crônica é sua curiosa relação com a biografia do escritor: é 
que somos apresentados aqui ao chofer Alfred Agostinelli. Parece 
claro, contudo, que Proust ainda não tem uma noção exata do 
papel que a personagem desempenhará em sua vida, e ele próprio 
registra isso em nota de pé de página, quando republica mais 
tarde o texto em sua coletânea. Mas a mais forte originalidade 
do texto, sem dúvida, é o aproveitamento como motivo 
literário do carro, desse instrumento moderno de circulação e 
transporte. E podemos lembrar que outras invenções da época 
estarão presentes também na obra de Proust: locomotiva, 
avião, fotografia, telégrafo, máquina datilográfica, telefone etc. 
Mas de que maneira um autor de inflexão clássica como Proust, 
que admira as Mémoires do duque de Saint-Simon, incorpora 
esses objetos e práticas do mundo moderno, que fazem longa 
carreira nas obras vanguardistas? Ora, ao serem incorporadas ao 
romance, em 1913, as páginas dessa crônica vão perder muito do 
aspecto vanguardista que tinham quando publicadas em jornal. 
É que, no momento em que decide incluí-la em seu romance, 
em passagem que já citamos aqui, Proust faz nela uma mudança 
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importante: ele substitui o automóvel do artigo de jornal por um 
carro puxado por cavalos. Aqueles que leram o romance sabem 
que essa mudança não prejudica absolutamente a descoberta das 
“leis da perspectiva” (PROUST, 1989, p. 194) por parte do jovem 
protagonista, uma experiência que vai tanto comovê-lo e que terá 
fortes consequências para sua formação.

As leis da perspectiva e o avanço da técnica
A crônica não deixa de ser, como dissemos, a resposta 

de Proust a algumas perguntas que atravessaram o debate 
artístico em torno do automóvel: os avanços técnico-científicos 
que mudaram nosso cotidiano seriam capazes de revolucionar 
também nossa sensibilidade, isto é, nossa maneira de ver e sentir? 
Esses avanços não representam por si só uma ruptura com a 
tradição literária, com os heróis e mitos que a literatura deve criar 
para que seja digna desse nome? Para lembrar mais uma vez a 
famosa citação de Marx (1974, p. 62), na qual o filósofo pergunta 
se o progresso técnico, ao dominar a natureza, não nos priva do 
encantamento que a mitologia conserva: “Será que Aquiles é 
compatível com a época da pólvora e do chumbo? Ou, ainda, será 
que a Ilíada pode conviver com a imprensa ou com a máquina de 
imprimir?”. Enfim, de que maneira a criação literária e artística 
pode conviver com os novos progressos técnicos? Pode-se dizer 
que a resposta dos literatos consistiu, grosso modo, em posições 
extremas, que levavam ora a aceitar no campo artístico sem meias 
medidas os avanços técnicos, ora a recusá-los sem mais. No caso 
do automóvel, haverá aqueles que são verdadeiros entusiastas 
e que vão fazer dele um tema novo para a literatura, e aqueles 
que veem nele apenas mais uma coisa esdrúxula criada pela 
tecnologia (à semelhança do curioso teatrofone, um instrumento 
muito usado por Proust, e que oferecia a oportunidade de ouvir 
pelo telefone, ao vivo, na comodidade da casa, a ópera que seria 
interpretada no teatro). Diante desses polos extremos de recusa e 
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de aceitação, o autor de “Impressões de viagem em automóvel” 
adota uma posição singular, como veremos.

À primeira vista, ele parece ser mais um dos entusiastas da 
técnica, e do automóvel em particular, mas uma leitura cuidadosa 
de seu artigo permite que nuancemos ou mesmo revisemos essa 
visão. Não é nada fácil descrever em poucas linhas o que está 
em jogo no texto, e podemos começar lembrando a mistura 
entre realidade e sonho, que será tão característica do romance 
proustiano: “as janelas do automóvel, que eu mantinha fechadas, 
metiam numa redoma, por assim dizer, a bela tarde de setembro 
que, mesmo ao ar livre, era vista apenas através de um tipo de 
transparência” (PROUST, 1972, p. 63). Se as impressões da viagem 
possuem assim um caráter estranho, isso seria devido a esse tipo 
de redoma criada pelos vidros fechados: é que a paisagem é algo 
visto por um estranho filtro, que nos expõe à luz do dia e nos 
protege do exterior a um só tempo. Mas, enfim, essas impressões, 
entre o sonho e a realidade, seriam capazes de compor uma obra 
literária? Seria possível compor todo um texto literário somente de 
“impressões”, de digressões que vão se juntando meio ao acaso, 
e que seriam capazes de nos oferecer algum tipo de coerência ou 
unidade espontânea? E o que parece ainda mais importante para 
Proust: por que insistir em descrever a paisagem de um ponto 
de vista movente, a partir do qual tudo o que se vê ganha vida e 
movimento? A verdade é que a crônica, e especialmente a visão dos 
campanários, fornecem ao escritor a oportunidade de questionar 
nosso saudável entendimento das coisas e demonstrar que a visão, 
desde que não mais orientada pelos hábitos da inteligência, é um 
sentido que não somente engana, mas revela aspectos complexos 
do que significa “ver” a realidade. A viagem em automóvel torna-
se, assim, uma experiência sensorial e estética importante, porque 
nos apresenta uma daquelas leis tão importantes para a construção 
da realidade, para falar como o narrador proustiano – “as leis da 
perspectiva”. Quando o cronista admira e descreve o movimento 
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– como se fosse um bailado - dos campanários no horizonte (“as 
torres da Trinité apareceram ou, antes, uma só torre, a tal ponto 
esta escondia atrás de si exatamente a outra”), ele chama a atenção 
para a relatividade de nossa visão, que ela depende do lugar de 
que observamos. Mas, estando nós mesmos em movimento, será 
que podemos imaginar alguma estabilidade para as coisas mesmas? 
Daí a imensa valorização da perspectiva movente que oferece uma 
viagem de carro. A proposta é mostrar que a visão, se entendida 
como um simples e autêntico registro do que vemos com os nossos 
próprios olhos, oferece necessariamente um mundo estranho, em 
perpétuo movimento, onde as coisas não estão mais fixas. E, se 
a visão engana ou apresenta um mundo diferente do que espera 
a nossa inteligência, não é porque nossos sentidos estão pura e 
simplesmente a nos enganar; bem ao contrário, o olhar nos dá a 
ver assim, por meio dessas ilusões de ótica, o que é “ver” de fato 
e oferece a chance de tomarmos consciência do que é a realidade 
mesmo, uma ordem de coisas onde nada se encontra fixo ou 
estável, mas depende de nossa visão, de nossa perspectiva (da “lei 
da perspectiva”), para se orientar.

A crônica demonstra também que Proust não vê o carro como 
um instrumento que deixa para trás sem mais a tradição, mas 
antes como um objeto que se liga inevitavelmente ao passado, 
que nos oferece mesmo uma nova forma de redescobrir o que 
passou. Dizendo de outro modo, a julgar por Proust, o carro nos 
oferece, não um presente inédito, criado ex nihilo, sem nenhuma 
ligação com o que já foi; proporciona, antes, uma nova forma de 
reencontrarmos as coisas antigas e, inclusive, as antigas maneiras 
de sentir. Assim, o carro na crônica serve para que viajemos pela 
Normandia, por suas cidades e igrejas, para que vejamos esses 
lugares sob uma perspectiva nova e até mesmo sob a escuridão 
(graças aos faróis, podemos enxergar até no escuro as fachadas 
das antigas catedrais). Mas veremos que o carro não faz mais que 
ressuscitar no presente, assim, uma figura vetusta e ultrapassada, 
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a do viajante solitário da época medieval, que teria sido abolida 
pelas viagens de trem. Nesse sentido, o carro não vai propriamente 
contra a tradição, mas pode mesmo renová-la e ampliá-la, para que 
alcance domínios que não foram ainda inteiramente explorados 
pela nossa imaginação.

A bem dizer, na crônica de Proust, esse procedimento de 
reencontrar elementos antigos que se conservam no presente de 
maneira meio mágica ou maravilhosa (o que permite modificar o 
sentido de uma alusão ou referência do passado) é tão recorrente 
que, por pouco, não chega aí a virar um tique. Se não, vejamos: 
o chofer é um peregrino, ou melhor, uma freira, mas uma freira... 
da velocidade moderna; o volante vira um símbolo, não do mundo 
futuro, mas... da cerimônia de consagração do edifício católico; 
e a cidade reencontrada pelo automóvel na Normandia não é 
a cidade do presente ou do futuro, mas... aquela que sobrevive 
intocável desde a Idade Média. Nesse sentido, o carro não é 
apenas um objeto moderno, industrializado, acessível a todos (ou, 
ao menos, àqueles que podem comprá-lo); ele também se torna 
um instrumento mágico, que permite a realização de um sonho: 
ele modifica, para nosso prazer, a relação corrente que mantemos 
com o espaço e com o tempo. Se, por um lado, portanto, estamos 
diante de um objeto prosaico, produzido pela indústria moderna, 
um bem de consumo como qualquer outro, o automóvel remete, 
por outro lado, a nosso desejo insuperável de viagens mágicas, 
exóticas ou inesperadas, para longe do que é rotina e conhecido. 
O automóvel, enquanto instrumento de realização desse desejo 
arquetípico, fascina e assusta: para onde ele nos levará? Onde a 
viagem de carro vai terminar? Como se vê, é apenas à primeira vista 
que o desenvolvimento técnico pode retirar a magia do mundo, 
desmistificar a natureza e submetê-la à razão. Para Proust, o que 
acontece é bem o contrário: ele imagina mesmo que o progresso 
técnico representado pelo carro não vai nos proporcionar um 
mundo administrado, prosaico ou racional, mas conduz antes a um 
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novo encantamento da realidade, onde a técnica parece responder 
a nossos desejos e sonhos mais íntimos. E a ópera de Wagner 
seria, nesse sentido, o mais perfeito exemplo desse processo de 
sublimação, onde se reencanta o nosso mais ordinário presente; é 
ela, a ópera de Wagner, que nos ofereceria o exemplo mais forte 
de que a magia, mesmo no mais simples e irritante ruído de nosso 
cotidiano, pode habitar nossa vida presente; como diz Proust, até a 
buzina de um carro pode se revelar, para alguns, um “som alegre, 
quase humano”.

Por fim, seria possível compor um texto literário somente de 
fragmentos, de impressões de viagem em automóvel, com um 
material tão antiartístico, como diria André Gide? No romance, 
principalmente no romance realista burguês, a passagem do tempo 
sempre foi vista como um fator de desagregação, como um princípio 
que corrói alegrias e esperanças. Basta lembrar a passagem famosa 
da Educação sentimental onde Flaubert (2017, p. 526) condensa 
a passagem de mais de quinze anos da vida de Frédéric Moreau: 
“Ele viajou. [...] Voltou. Frequentou a sociedade, e teve mais outros 
amores. [...] Anos se passaram; e ele suportava a ociosidade de sua 
inteligência e a inércia de seu coração”. Não é difícil concluir que 
a crônica de Proust não quer se limitar mais a esse sentimento de 
melancolia para com o passado, porque está à procura de um outro 
princípio para reestabelecer o que seria destruído pela passagem 
do tempo. Quando o cronista descreve que a fachada da catedral 
de Saint-Pierre de Lisieux pode ser iluminada na escuridão pelos 
faróis do carro dirigido por Agostinelli, ele não está sugerindo 
apenas que, com o avanço da técnica, as coisas do passado poderão 
serão observadas sob uma nova luz. Ele quer provar também que 
as impressões recolhidas numa viagem em automóvel são uma 
forma exemplar para tomarmos consciência da natureza relativa, 
caprichosa e intermitente de nossos sentimentos e de nosso eu. 
Se isso é capaz de compor uma obra artística e se isso possui ainda 
hoje algum sentido, cabe ao leitor responder.
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O INFRAFINO DO OLHAR EM 
MARCEL DUCHAMP

Alexandre Sá1

É importante começar este texto/fala, considerando sua 
oralidade inerente, que a questão do infrafino é um elemento 
importante da minha pesquisa atual, que versa sobre a 
possibilidade de compreensão de textos críticos e de artistas 
como um terreno propício para a instauração de um espaço-
tempo ínfimo, completamente dúbio e em trânsito ambíguo. 
Talvez, principalmente pela escrita de dois textos sobre o 
infrafino ou inframince para as duas últimas edições deste 
seminário, eu tenha podido compreender de alguma maneira 
que se há uma preocupação na pesquisa, que tem os escritos de 
artistas como fonte, com o diálogo e as relações de aproximação 
e distanciamento entre a palavra e a imagem, o que nutre tal 
vínculo, é na minha opinião, uma experiência que não caberia 
inteiramente nas palavras, nem mesmo no tempo tal qual 
conhecemos e obviamente, nunca espaço como o vivenciamos. 
Talvez essa relação, se assim podemos dizer, esteja estabelecida 
em um experiência vibrátil que faz com que nossos balizadores 
estruturais linguísticos caiam por terra. Como, apesar disso, eu 
jamais poderia manter-me avesso aos elementos estruturais que 
faço uso para a construção de pensamento, optei por escolher, 
quase que metaforicamente, uma consideração feita brevemente 

1  Pós-doutor em Filosofia pelo PPGF/UFRJ e Doutor em Artes Visuais pela 
EBA/UFRJ. Atual diretor do Instituto de Artes da UERJ. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/0137944963846547. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7846-5145.
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por Marcel Duchamp, artista francês que é inquestionavelmente, 
um dos maiores artistas da primeira metade do século XX.

Melhor dizendo, trata-se de um não-conceito, ou de um 
conceito que a todo tempo aponta para a sua falha, que aposta 
na possibilidade da experiência sensorial que ocorre em situações 
específicas incapazes de serem mensuradas. Infrafino é um entre. 
Um espaço microcósmico de estrutura quântica. Uma passagem, 
como se encantada pela possibilidade de vir a ser um buraco de 
minhoca que se apresentaria entre os corpos e mesmo entre os 
objetos, para que algo de uma quarta dimensão venha a aparecer, 
desaparecer e obviamente, reaparecer.

Embora seja um espectro da obra de Marcel Duchamp 
que tenha tido pouca relevância durante sua trajetória e tenha 
ganhado considerável atenção a partir do final do século XIX e 
começo do século XX, provavelmente por um certo revisionismo 
histórico de sua obra e pelo reconhecimento de sua força 
política como estrutura poética de construção semântica para 
a arte contemporânea, temperada por algum fetiche inevitável, 
identifica-se em tal proposta feita pelo artista, a imagem em 
desfazimento de uma impossível materialidade da presença da 
ausência. Presente paradoxalmente no murmúrio inevitavelmente 
secreto da história das coisas e das coisas na história, o infrafino 
é posto em funcionamento como uma mecânica alegórica do 
esquecimento inevitável que toda a passagem do tempo traz, 
mesmo que enclausurada entre o ontem e o hoje. Como se fosse 
eletricamente carregada pela tentativa evidentemente fadada à 
translucidez do fracasso diante do seu desejo de estabelecimento 
e duração. O infrafino embora aconteça, não tem e nem é nutrido 
por uma presença fálica capaz de assegurar sua própria duração. 
Nesse sentido, sua presença será sempre não-toda.

Essa sensorialidade não-toda, que por certo não é sinônimo 
de incompleta, já que o binômio completude e incompletude 
não caberiam aqui, tem algo de poético que me interessa por sua 
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incapacidade de captura, pelo jogo obtuso que se estabelece 
a partir de uma construção que jamais pode vir a ocorrer na 
concretude do mundo e das coisas. Como o próprio Duchamp 
indica, o infrafino é um polifenômeno. Ou um fenômeno que 
acontece em estruturas e formas variadas. Um fenômeno não 
localizável. Como um encruzilhada polifônica multiplanar.

Por certo, é possível afirmar que caso insistíssemos na 
comprovação de tal proposta de acontecimento, a mesma seria 
desfeita, imediatamente. Nesse sentido, o infrafino é uma aposta 
pois não existem lógicas de mensuração que o efetivem como 
ação comprovável. E por isso, paradoxalmente, é possível que seja 
o espaço micropolítico que se coloca como ponte entre a ação 
em si e o acontecimento. Ou ainda, a passagem não-toda entre a 
ação e o acontecimento. E exatamente por isso, por essa falha na 
cadeia significante que a própria língua é e da qual se constitui, que 
é operado um xadrez linguístico extremamente refinado que coloca 
em xeque a estrutura relacional entre a palavra, a imagem e as coisas 
do mundo, como se assim e só assim, construísse uma atmosfera de 
pensamento que é erigida por sua contraditória consciência de sua 
impossibilidade. A existência do infrafino é um não-haver.

E para que tudo não pareça extremamente abstrato, é 
importante lembrar que tais proposições artístico-literárias estão 
reunidas em um livro, chamado Notes, editado inicialmente 
pelo Centre d’art et de culture Georges Pompidou em 1980 e 
posteriormente editado pela Flammarion em 1999 sob supervisão 
e organização de Paul Matisse, neto de Henri Matisse e enteado do 
próprio Duchamp.

Nessas notas, existem alguns trechos que merecem aqui 
nossa atenção:

O calor de um assento (que acaba de ser 
deixado) é infra-fino [...] portas do metrô. – 
as pessoas que passam no último momento 
/ infra fino – [...] calças de veludo – seu som 
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sibilante (ao andar) pelo atrito das 2 pernas é 
uma separação infra fina assinalada pelo som 
(não é? um som infrafino). [...] Quando a fumaça 
de tabaco recende à boca que a exala, os dois 
odores se casam por infra fino (infra fino olfativo). 
(DUCHAMP, 1999, p. 24)

Ou ainda:

O possível é um infra fino

A possibilidade de muitos tubos de cor se 
tornarem um Seurat é ‘a explicação’ concreta do 
possível como infra fino

O possível implicando o devir – a passagem de 
um a outro acontece no infra fino. (DUCHAMP, 
1999, p. 21)

O possível do e no infrafino duchampiano para vir a tornar-
se sensível, implica em um devir, quase utópico. Um vir a ser um 
(vir a ser). Tornar-se. Transformar-se. Algo de deixar-se atravessar 
pela possibilidade de mudança ou ainda pela abertura de um a um 
outro de si em progressão geométrica. Abrir-se para a alteridade 
e o inusitado da experiência. Mas em que se (re)torna? Ou melhor, 
para que se torna? Se considerarmos por exemplo, o assobio 
decorrente do movimento das pernas em uma calça de veludo, tal 
separação infrafina, talvez fruto do próprio estriado do tecido, ou 
da proximidade das próprias pernas, só pode vir a acontecer como 
percepção de experiência pelo som. Então, é importante considerar 
que a experiência infrafina não é localizável numa relação de 
semelhança ou de antagonismo, mas de diferença, ou de différance 
derridiana, compreendia aqui como a possibilidade de marcação 
cadenciada de texturas quânticas diferentes. Cosmos atômico que 
se diferencia para que reexista e possa vir a ser, mesmo que esse 
devir, como neste caso das calças, seja apenas instantâneo, como 
um lampejo. Lampejo compreendido como maré de aparecimento 
e desaparecimento, de eterno retorno semântico para o silêncio 
quase mudo das coisas do mundo.



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

36

O que torna os tubos de cor, um Seurat, por outro lado, é 
algo de sua responsabilidade ética como coletivo. E esse coletivo 
se dá através de um agrupamento a partir de uma externalidade, 
para que assim e só assim, possa vir a ser outrem para outrem. Em 
outros termos é possível considerar que o possível que faz com 
que a diferença entre materialidades próximas se coloque e ao 
mesmo seja suprimida para que o corpo coletivo do acontecimento 
se frutifique, é para além da experiência do desejo, o movimento 
inevitável do infrafino que se coloca como célula-entre.

Ao mesmo tempo, e paradoxalmente, no caso de Seurat, em 
pintura, é, através da técnica pontilhista que a força de gravidades 
diferentes faz com que o espaço pictórico, mesmo que reunido, seja 
capaz de manter suas individualidades, legando ao espectador, a 
possibilidade de construção de uma narrativa. Em outros termos, 
é o infrafino que faz com que as tintas em tubos, motivadas pelo 
vir a ser pintor, deixem sua clausura para que encontrem na tela, 
o pressuposto conforto do encontro coletivo com outras tintas 
e outros pontos de cor e de luz. Mas ao mesmo tempo, é essa 
experiência de tentativa de tornar-se outrem que operacionaliza 
sua impossibilidade de transmutação e transferência total. O 
artista potencializa o devir infrafínico de ser outro (de si, seu duplo 
em obras), ao mesmo tempo que salvaguarda sua impossibilidade 
de dissolução absoluta, velando a individualidade dos micro 
círculos que compõem a tela, em pura presença pontual posta em 
jogo de semelhança e dessemelhança.

Obviamente, em Seurat, a experiência de completude 
da tela, depende do espectador. Daquele de fora que cede à 
sua experiência visual à experiência infrafínica já que a tela, 
dentro dessa lógica de ocupação formal e fragmentária, não 
guarda elementos suficientes para que visualmente se resolva 
inteira. Trata-se por certo, de um jogo de espelhamentos de 
incompletudes que eventualmente podem vir a se diferenciar 
por sua responsabilidade infrafínica. Objetivamente, a conjunção 
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desquitada de pontos pictóricos nos joga e se joga para fora, 
num compasso semântico e nada físico, apaixonado pelo espaço 
circundante. É possível dizer que se trata de uma experiência que 
aponta simbolicamente para a externalidade da própria tela e que 
sempre será incompleta, inconstante e dependente daquele que a 
ver, promovendo e provocando um regime de legibilidade não-
toda e que, exatamente por essa especificidade, precisa comungar 
desta ópera inevitável de solidões.

Tal experiência íntima e parcialmente subjetiva, também 
se dá com o calor do assento do metrô. A percepção do calor 
deixado para trás por uma outra pessoa, obviamente dependeria 
de outrem para que pudesse vir a ser sentido, pois caso contrário, 
se dispersaria no ambiente e consequentemente, não se tornaria 
experiência. De todo modo, nada nos garante que algo será 
capturado ali. O que sobra, ou o que vem a cair em tal proposta 
é a cumplicidade angustiada da inexistência de certezas sobre a 
percepção de e em todo e qualquer outrem.

Esta zona cinza de indiscernibilidade parece bastante 
próxima da experiência do olhar em Lacan e fundamentalmente 
no Seminário 11. Talvez seja possível estabelecer uma hipótese, 
que jamais será confirmada aqui, que a experiência daquele 
ou daquilo que olha e daquele ou daquilo que é olhado, é um 
infrafino. Ou mais simplesmente que a experiência quântica do 
olhar é infrafínica. Mas antes de seguimos nessa possibilidade, 
é importante destacar que para Lacan, a experiência de ver e 
a experiência do olhar são completamente diferentes. Ver em 
Lacan é o ato de dirigir-se a algo de maneira mais objetiva. Ver 
como se mira. E o olhar é algo da experiência da duração, da in 
disponibilidade e da intermitência. Olhar para Lacan é um jogo 
duplo. Não há um olhar dirigido a algo ou alguém que não o 
contorne como dobra para que lhe seja devolvido, agora como 
olhar do outro. O olhar faz ser-se olhado. Uma tensão na qual 
eventualmente aquele que é olhado pelo objeto é capturado para 
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uma experiência não necessariamente visual, pois também trata-
se de deixar-se abismar como corpo.

Se uma das metáforas proposta nesse seminário para pensar 
o inconsciente é a da persiana ou mesmo da bexiga, o órgão que 
precisa de luz para que algo se revele, o ato do olhar em Lacan, 
inspirado por Merleau-Ponty é abertura e fechamento, acaso e 
direcionamento, internalidade e experiência do fora. Fora aqui 
compreendido como aquilo que jamais se localiza no objeto em 
si. É também neste seminário que Lacan identifica uma esquize, 
uma separação, um dissenso entre o olho e olhar. O olho é o 
órgão que se direciona ao ato de ver, mas que para a experiência 
do olhar, torna-se insuficiente, tornando-o falho, perdendo 
seu tônus e assumindo seu fracasso. O olho se cega//torna-se 
cego diante do olhar. Olha-se para além do olho. Será então 
que esta separação entre o olho e olhar não seria também uma 
possibilidade de infrafino pela diferença e pela impossibilidade, 
para que a semelhança do devir outrem aconteça?

E se assim o for, o infrafino do olhar poderia vir a ser o espaço 
do impossível onde o desencaixe se coloca e se instaura? Seria 
o infrafino, um desencaixe na própria experiência da estrutura 
física que coloca em suspensão as estruturas da linguagem? Um 
pequeno núcleo disjuntivo que é operado em uma dimensão que 
se situa além do tempo e do espaço metrificado? Ou como nos 
lembra Lacan: “O que se trata e discernir, pelas vias do caminho 
que ele nos indica e a preexistência de um olhar – eu só vejo de 
um ponto, mas em minha existência sou olhado de toda parte” 
(LACAN, 2008. p. 76).
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A CIDADE COSMOPOLITA COMO 
ESPAÇO DE TRADUÇÃO E DA DESCOBERTA 

DA ALTERIDADE
Ana Teresa Barbosa dos Santos1

Neste trabalho, serão estudadas as questões do romance Nous 
avons tous dé couvert l’Amérique (1992) referentes à representação 
da língua e ao espaço de tradução na cidade cosmopolita. À luz do 
estudo de Sherry Simon, Le trafic des langues (1994), será feita a 
análise do que diz respeito ao processo inacabado de tradução no 
âmbito de textos produzidos no Quebec, inspirados pela poética 
das migrações.

O estudo sobre o plurilinguismo literário, advindo dos 
deslocamentos sociodemográficos pós-coloniais, os quais 
colaboraram para uma reflexão sobre o fenômeno da escrita 
centrada nos deslocamentos e a descoberta da alteridade, será 
feito sob o viés crítico das pesquisadoras Janet Paterson (2007) 
e Maria Bernadette Porto (2019). Os pensadores e ensaístas 
Octavio Paz (1984) e Tzvetan Todorov (1988) também foram de 
grande valia para a análise da figura inaugural da Malinche no 
início da história das Américas, continente desde cedo voltado 
para a prática tradutória. Cabe ressaltar que o sentimento de 
estranheza da língua de produção literária experimentado por 
escritores exilados é também compartilhado por autores de 

1  Mestra em Literaturas Francófonas pela UFF. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/2291188338795912. ORCID iD: https://orcid.org/000-0002-8072-2093. 
E-mail: thbarbosa.tb13@gmail.com.
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origem quebequense. A ensaísta e romancista Lise Gauvin, em La 
Fabrique de la langue, afirma:

O sentimento de estranhamento na língua é 
igualmente compartilhado pelos escritores 
quebequenses, e notadamente por Gaston 
Miron, cujo trabalho consistiu em propor uma 
dupla reterritorialização: a da língua francesa 
do Quebec, e também a do uso quebequense 
no conjunto francófono… Percebendo sua 
literatura como uma literatura de colônia, 
os escritores quebequenses do século XIX 
descrevem sua língua como uma língua de exílio 
e insistem sobre a distância que os separa, tanto 
física quanto simbolicamente da pátria mãe. 
(2004, p. 265, tradução nossa)2

Nos anos 80, com o advento da chamada literatura migrante, 
composta por vozes vindas de diversas partes do mundo, os 
quebequenses tomam consciência, com maior ou menor grau 
de aceitação, do crescimento do número de escritores vindos 
de culturas diversas que escolhem o francês como língua de 
escrita. Coube aos quebequenses reconhecer as bagagens 
multiculturais desses escritores considerados por alguns como 
neo-quebequenses, seus pertencimentos e fragmentações, o que 
irá repercutir na crítica literária quebequense, principalmente no 
que diz respeito às outras numerosas maneiras de “habitar o texto 
literário”. Como afirma Sherry Simon:

2 “Le sentiment d’étrangeté dans la langue est également partagé par 
les écrivains québécois, et notamment par Gaston Miron, dont le travail 
a consisté à proposer une double reterritorialisation: celle de la langue 
française au Québec, celle aussi de l’usage québécois dans l’ensemble 
francophone… Percevant leur littérature comme une littérature de 
colonie, les écrivains québécois du XIX siècle décrivent leur langue comme 
une langue d’exil et insistent sur la distance qui les sépare, aussi bien 
physiquement que symboliquement, de la mère patrie”.
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Em poucos anos, entretanto, o Quebec se vê 
jogado diretamente no universo heterogêneo 
do pós-colonialismo. O surgimento ao longo 
dos anos oitenta de escritoras e escritores de 
origens culturais diversas, que se afiliaram 
à literatura quebequense, é um fenômeno 
relativamente novo no contexto literário 
quebequense onde, até os anos setenta, a 
literatura de imigração, principalmente judia, 
era escrita sobretudo em inglês. É no decorrer 
dos anos oitenta que se impuseram autores 
tais como Marco Micone, Régine Robin, Dany 
Laferrière, Mona Latiff-Ghattas, Marilù Mallet 
e tantos outros. (1994, p. 30, tradução nossa)3

O romance analisado foi escrito e publicado durante a 
efervescência literária no Quebec dos anos 80/90, ficando evidente 
a sintonia de Francine Noël com autores sensíveis à questão da 
diversidade, engajados em prol da solidariedade e da hospitalidade. 
Na obra de Noël, enfatizam-se a relativização das diferenças e a 
aceitação da heterogeneidade cultural e linguística evidenciada 
pela presença de vozes plurais existentes em Montreal, cidade 
cosmopolita por excelência.

Outros escritores de souche, como Monique Proulx em seu 
livro de novelas Les aurores montréales (1996), deram realce à 
presença de estrangeiros no espaço montrealense. Assim como 
Proulx, Noël representa nesse romance a pluralidade linguística 
que habita em Montreal e escolhe o francês quebequense como 
língua de escrita. Tais considerações reforçam a necessidade 

3  “En peu d’années, cependant, le Québec se voit jeté de plain-pied dans 
l’univers hétérogène du postcolonialisme. L’émergence au cours des années 
quatre-vingts d’écrivaines et d’écrivains d’origines culturelles diverses s’affiliant 
à la littérature québécoise est un phénomène relativement nouveau dans le 
contexte littéraire québécois où, jusque dans les années soixante-dix, la littérature 
d’immigration, principalement juive, s’écrivait surtout en anglais. C’est au cours 
des années quatre-vingts que se sont imposés des auteurs tels que Marco Micone, 
Régine Robin, Dany Laferrière, Mona Lattif-Ghattas, Marilù Mallets et combien 
d’autres encore”.



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

42

de uma reflexão sobre a língua utilizada nas obras literárias 
produzidas no Quebec.

Em seu ensaio Langagement: l’écrivain et la langue au 
Québec (2000), a ensaísta e romancista Lise Gauvin afirma que 
o escritor está condenado a “penserla langue”, o que se verifica, 
em especial, entre autores exilados, situados entre seu idioma de 
origem e a língua estrangeira. Ao escolher sua língua de criação, 
eles têm consciência do que sua escolha significa: trata-se de 
tirar partido dos contatos e das fricções entre a língua materna e 
a do país que o acolhe.

Em seu ensaio Hospitalidade e translinguismo literário no 
imaginário de autores francófonos da contemporaneidade (2019), 
a pesquisadora Maria Bernadette Porto esclarece a noção de sur 
conscience linguistique4 postulada por Gauvin (2004), em diálogo 
com o “imaginário das línguas”, de Édouard Glissant (1995 apud 
PORTO, 2019):

Para o escritor francófono, a língua é algo 
sempre a ser conquistado: “Dividido entre 
a defesa e a ilustração, deve negociar sua 
relação com a língua francesa, seja ela materna 
ou não” (GAUVIN, p. 11). Impulsionado 
pela perspectiva da desconfiança e do 
estranhamento, reinventa a língua francesa: 
trata-se de criar um francês desterritorializado 
através de estratégias textuais presentes em 
uma poética da intranquilidade (GAUVIN, p. 
11) que explora o jogo tradutório, a reinvenção 
semântica e, no caso dos autores antilhanos, 
a difícil passagem do oral – o crioulo – ao 
escrito – o francês. Movidos pelos trânsitos 
dos idiomas e culturas, autores vindos de um 
outro lugar não cessam de experimentar as 
línguas, de se experimentarem nas línguas 

4  Encarada como um lugar de reflexão privilegiado, a escolha da língua de 
criação representa, aos olhos de Gauvin, um verdadeiro ato de linguagem, que se 
apresenta como a sur conscience linguistique (GAUVIN, 2004, p.256).
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num processo contínuo de desconforto e 
metamorfose. Dialogando com a noção de 
surconsciencelinguistique, o poeta, romancista 
e ensaísta martinicano Édouard Glissant 
(1995) prega a ideia de imaginário das línguas 
característico do escritor contemporâneo que, 
no seu ato criativo, se encontra na presença 
de todas as línguas do mundo. Mesmo quando 
domina a língua materna, não pode ignorar a 
pluralidade de sotaques, de memórias culturais 
e linguísticas que existem no mundo. Em 
outras palavras, não é mais possível escrever 
de modo monolíngue, o que nos remete a uma 
Babel revisitada, espaço de ressignificação do 
heterogêneo e do acolhimento das diferenças. 
(2019, p. 78)

Pode-se constatar que Noël constrói nesse romance, através 
dos relatos de Fatima, a presença do plurilinguismo nas vozes das 
personagens; no contato da protagonista com sua melhor amiga, 
que é tradutora; no convívio com seus vizinhos do seu bairro 
multiétnico; e com os seus pacientes afásicos, demonstrando 
“efeitos de tradução” no cotidiano da cidade cosmopolita. Vê-se, 
nessa construção da autora, seu acolhimento aos escritores que 
escolheram o francês quebequense como língua de produção 
literária, sejam eles quebequenses ou estrangeiros. Nessas formas 
de criação e liberdade de expressão, são manifestadas as “poéticas 
da tradução”. Como afirma Sherry Simon, em Le trafic des langues:

Nossa reflexão sobre as poéticas da tradução 
está deliberadamente e plenamente focada 
sobre essas múltiplas dimensões, social, 
cultural, política e ética do texto literário 
plurilíngue. Segundo Édouard Glissant5, 

5  Segundo Glissant, nascidas da colonização, as línguas compósitas se revestem 
da fragilidade diante do idioma oficial. Marcados por um tormento de linguagem, 
seus escritores devem enfrentar ameaças para se afirmar. Para tanto, criam 
estratégias textuais para ilustrar sua diferença (GAUVIN, 1992, p. 11).
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mobilizando traços díspares das identidades 
compósitas, o texto plurilíngue convida a 
pensar o caos-mundo6 de hoje. O texto plural 
assume de fato uma significação nova no 
contexto das mudanças sociodemográficas e 
conceituais que afetam a identidade cultural 
no Ocidente. (1994, p. 28, tradução nossa)7

A presença de vozes plurais na literatura quebequense a partir 
dos anos 80 reforça as questões refletidas no romance, que são 
as do pertencimento, do exílio e, principalmente,das reinvenções 
identitárias, as quais abrangem o reconhecimento da alteridade e 
da sur conscience linguistique. Alguns autores indagam-se: como 
habitar o país e a língua do Outro sem perder ou se sentir um 
traidor de sua própria origem identitária? Outros se reinventam, 
escrevendo textos críticos e bem humorados, como Marco Micone, 
que tem seus versos de solidariedade ao povo quebequense citados 
na epígrafe do romance. Esse autor encontra uma outra maneira 
de interpretar essas questões, como na peça Addolorata (1987), na 
qual seu personagem confirma, com bom humor, o plurilinguismo 
vivido por ele enquanto cidadão, como afirma Porto:

Em sua peça ele imprime um tom irônico 
às palavras de seu personagem que brinca 
com a negociação assumida no exercício dos 
diversos idiomas em sua vida cotidiana na qual 
a coexistência babélica de idiomas e culturas 
se reveste do caráter lúdico: “Não me aborreço 

6  Para Glissant, a ideia de caos-mundo corresponde ao encontro de línguas 
diversas, o que supõe sintonias, atritos e fricções, em um processo cultural em 
aberto, próprio de nossa época (GAUVIN, 1992, p. 13).

7  “Notre réflexion sur les poétiques de la traduction est délibérement et 
pleinement axée sur ces multiples dimensions, sociale, culturelle, politique et 
éthique du texte littéraire plurilingue. Selon Édouard Glissant, en mobilisant 
des traces disparates des identités composites, le texte plurilingue invite à 
penser le ‘chaos-monde’ d’aujourd’hui. Le texte pluriel assume en effet une 
signification nouvelle dans le contexte des changements sociodémographiques 
et conceptuels qui affectent l’identité culturelle en Occident”.
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nunca com minhas quatro línguas. Posso falar 
inglês na segunda, francês na terça, italiano 
na quarta, o espanhol na quinta e as quatro ao 
mesmo tempo na sexta”. (2019, p. 82)

Quanto a questões referentes à escrita migrante, também 
presentes no romance de Noël, destacam-se alguns relatos escritos 
pelos próprios autores e pensadores citados no artigo intitulado 
Diferença e alteridade: questões de identidade e de ética no texto 
literário, da professora e pesquisadora Janet Paterson, no qual ela 
aborda o processo de alteração do eu refletido na semantização 
das diferenças em obras de autores exilados no Quebec:

Em nossa sociedade pós-moderna, que exalta 
o respeito pela heterogeneidade e pela 
diferença, uma posição ética implicaria assim 
um questionamento a respeito de nossa relação 
com o Outro. Baseado na noção de transcultural, 
este questionamento rejeita uma concepção 
identitária calcada unicamente em critérios de 
cultura, de religião e de cidadania. Tal processo 
de alteração do eu é, segundo me parece, o 
único que convém a uma época pós-colonial 
em que existe interseção do olhar identitário 
do Ocidente sobre o Outro e do olhar do Outro 
sobre nossa sociedade; a única que convém 
tendo em vista os importantes movimentos de 
migração e a atenção dispensada em alguns 
setores, aos direitos à diferença. Conforme 
sublinha Pierre Ouellet, essa passagem do Outro 
não é necessariamente fácil, pois implica um 
movimento transgressivo que “infringe as leis do 
próprio, transpõe as fronteiras da propriedade 
ou da individualidade, indo sempre além do lugar 
de onde se vem e de onde se tira sua identidade, 
a fim de melhor desfazer esse laço originário e de 
restabelecê-lo a cada vez em um novo destino, 
em um outro vir a ser que é também um vir a 
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ser outro”. (OUELLET, 2002, p. 42) [...] afirmaria 
que um pensamento verdadeiramente migrante 
reconsidera o processo de semantização das 
diferenças, pois é incontestavelmente na 
diferença aceita, respeitada e não semantizada 
que reside a esperança de novas configurações 
e relações identitárias. Em resumo, se a 
interculturalidade pressupõe o cruzamento 
de culturas é por ela induzir a uma mudança, 
a uma abertura e a uma ampliação a partir do 
cruzamento entre o si próprio (soi) e as pessoas 
de outras culturas. (2007, p. 16-17)

A autora cita, ainda, alguns fragmentos de escritores 
consagrados da literatura quebequense que se inscrevem na 
situação de exilados e revelam suas diferenças:

Eu permanecia na indecisão, mais estrangeiro do 
que nunca, ao mesmo tempo sem domínio sobre 
esse mundo novo e sem ligação com minha vida 
de antigamente. (Kokis, 1995, p. 204)

Que angústia, algumas tardes-Québécité-
québécitude-eu sou outra. Não pertenço a este 
Nós tão frequentemente utilizado aqui-Nós-
Vocês. [...] Eu não sou daqui. (Robin, 1993, p. 53)

Vocês têm certeza de que não sou cidadã 
de parte alguma [...]. Muitos ocidentais 
concordarão com vocês. Ficarão radiantes ao 
descobrir em mim manias chinesas [...], minha 
lamentável condição de exilada, de dissidente, 
de estrangeira. (Chen, 2004, p. 57)

Atualmente, não sinto nenhum arrependimento 
por ter deixado Shangai. Minha vida de 
antigamente torna-se um sonho evanescente. 
(Chen, 2004, p. 32)

A partir dos fragmentos citados, Paterson (2007) os analisa 
como sendo o entre-dois, o não lugar ou o no man’sland (La 
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Québécoite), porém ela conclui que os enunciados não têm um 
sentido apenas negativo. Eles fazem parte da elaboração afetiva 
e da transformação de si mesmo ao espaço do Outro. Como 
afirma o autor de Entre-deux: l’origine en partage, Daniel Sibony, 
o entre-dois é “um espaço dinâmico, de uma prática, de uma 
passagem” (1991, p. 26), comum e cotidiano na vida das pessoas 
que voluntária ou involuntariamente vivem fora de suas pátrias 
e estão sempre na situação de exílio e de escolha entre duas 
línguas, dois mundos. Os mesmos autores, em outros momentos 
de suas obras literárias, revelam, por meio de seus personagens, as 
suas transformações e renovações. Paterson conclui:

O apelo é, portanto, à abertura. É preciso 
desconfiar do determinismo, dos modelos 
estanques e dos estereótipos e participar de 
um pensamento pós-moderno que valoriza 
a mobilidade de si e questiona a noção de 
uma identidade formada unicamente a partir 
de critérios como raça, lugar de origem ou 
de gênero sexual. Na relação de si mesmo (à 
soi), pode-se criar, à maneira de Ying Chen, 
um tornar-se outro: “Começo hoje a me ligar 
a uma paisagem em que me sinto mais em casa. 
Meu verdadeiro lar está onde me torno aquilo 
que quero ser”. (2007, p. 17)

A protagonista do romance de Noël nos faz pensar em 
todas essas nuances de sentimentos dos seres deslocados que 
convivem com ela em seu bairro multiétnico. Sua solidariedade 
aos imigrantes, sua aceitação das diferentes formas de expressão 
e a ressignificação positiva de Babel em Montreal trazem à tona 
várias questões abordadas pelos textos teóricos. Confirmadas pela 
heterogeneidade e a configuração multicultural presentes na escrita 
migrante do Quebec na contemporaneidade, tais questões são 
exploradas em um romance escrito por uma autora não migrante 
que se mostra sensível à experiência de seres exilados.
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No estudo intitulado Ficções identitárias no Quebec: O ponto 
de vista da crítica, Josef Kwaterko escreve sobre “as narrativas 
dos imigrados e as narrativas migrantes” no que diz respeito às 
representações espaço temporais que constituem as “escrituras 
ditas migrantes, para o futuro da literatura quebequense” 
(2002, p. 112). O autor referiu-se aos ensaios de Pierre Nepveu 
(1989; 1999 apud KWATERKO, 2002, p. 113), que propõe, entre 
outras reflexões, uma “releitura crítica do corpus quebequense 
sob o signo do exílio, do estranhamento, da despossessão 
identitária” (KWATERKO, 2002, p. 113). Também citou, para 
ilustrar a crítica literária sobre a diversidade migratória, a qual 
dialoga com as questões abordadas aqui, um autor da diáspora 
haitiana do Quebec, Joel Des Rosiers. Segundo Kwaterko, esse 
escritor “exprime melhor do que ninguém esta ex-centricidade 
e esta pluralidade das referências que caracterizam o imaginário 
migrante de um bom número destes escritores vindos ao Quebec 
de horizontes culturais os mais diferentes” (2002, p. 113), como se 
destaca nas palavras desse representante da diáspora:

Nosso trabalho consiste em testar as 
identidades. Nossa identidade é plural [...] 
para nós, um meio privilegiado de testar as 
identidades é o trabalho sobre a linguagem. 
Maneira de traduzir as emoções e de brincar com 
a língua como se se tratasse de um brinquedo; 
nós brincamos com as palavras com tanto prazer 
quanto crueldade. Nós somos igualmente 
sensíveis à pluralidade das linguagens 
representada pela francofonia. Resultado 
imprevisto da colonização. Isto significa que 
nós somos capazes de dizer em uma língua 
estrangeira o que na nossa língua materna já 
é estranho [...]. A tentação é portanto forte de 
manipular diferentes línguas: francês, crioulo, 
inglês etc. Misturadas em um mito babélico das 
origens e do futuro livre de todas as tradições. 
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Sem dúvida chegamos ao fim das coincidências 
entre linguagem, cultura e identidade. Para 
nós, toda língua é matizada de estranhamento: 
e nossa arte poética procura distanciar-se de 
qualquer veleidade de enraizamento. Para 
nós, o desenraizamento é um valor positivo: 
portador de modernidade, porque ele autoriza 
a hibridação, a heterogeneidade, a abertura ao 
Outro em si. (DES ROSIERS, 1996, p. 182 apud 
KWATERKO, 2002, p. 113)

As questões relativas à diversidade e à pluralidade linguística 
ambientadas na cidade cosmopolita de Montreal, além de serem 
vividas pela protagonista do romance como um fenômeno positivo, 
enriquecem a literatura contemporânea dos anos 80/90 com suas 
descobertas e reconstruções de uma nova e dinâmica Babel. Como 
afirma Porto:

No panorama quebequense atual, com o 
reconhecimento da presença de vozes plurais 
relativas à literatura migrante que contribuiu 
para o questionamento da identidade construída 
em torno da homogeneidade difundida pelas 
elites canadenses francesas (BOUCHARD & 
LAMONDE, 1997), o mito de Babel adquire 
particular relevância. Situados em Montreal, 
Babel em trânsito por excelência (NOËL, 1992), 
muitos romances (de autoria de escritores 
migrantes ou não) refletem os encontros e 
desencontros das línguas na cidade cosmopolita. 
(2001, p. 50)

A cidade cosmopolita no romance de Noël pode ser vista 
como um território a ser descoberto, vinculada às possibilidades 
e às impossibilidades, um lugar de encontros e desencontros, um 
espaço de reinvenção, onde o artista cria, inventa e brinca com 
as palavras e com as oportunidades de ser feliz, vivenciando as 
diferenças. Pode-se dizer que, enquanto personagem coadjuvante, 
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a cidade representa uma obra de arte a ser interpretada e 
traduzida, no sentido de ser descoberta por todos, como sugere o 
título da obra.

A representação metafórica do mito de Babel, como 
incompletude e confusão, será ressignificada positivamente e 
transformada em encontro e entendimento. As diversas línguas 
coabitarão e se expressarão no “francês daqui” (do Quebec)8, 
como idealizado por Fatima. Vale ressaltar que, na publicação do 
romance pela editora Actes Sud (1992) para a França, a Bélgica 
e a Suíça, Francine Noël pediu a manutenção de um pequeno 
glossário com as expressões idiomáticas típicas do francês 
quebequense para o melhor entendimento dos leitores europeus. 
Essa é também uma constatação da liberdade de expressão 
literária e uma maneira de traduzir-se para o Outro, demostrando 
sua conquista identitária.

Quanto à poética da tradução como “processo inacabado”, 
recorre-se ao ensaio Le Traficdes langues, da autora Sherry Simon. 
Assim ela o esclarece, como também o questiona:

Como dar conta destas realidades plurais? 
Como classificar um texto cujas marcas 
linguístico-culturais são incertas? Pode-
se traduzir um texto que torna visível seu 
pertencimento a vários códigos linguísticos? 
Quando o texto faz referência a uma 
multiplicidade de códigos, falaremos de um 
processo “inacabado” de tradução. Esta não 
logra a totalidade de seu trajeto naturalizante, 
criando, antes, um espaço que demonstra 

8  Como, por exemplo, escritas de pronúncias quebequenses: “nuzautres” 
(nós os outros); “zegluantes” (grudentas); “toi pis moi” (você e eu); e as 
palavras do vocabulário do francês quebequense que aparecem no glossário, 
como: “Chum” (amigo, amante); “Coudon”, contração de “écoutedonc” (então 
ouça), “péquiste” (péquiss), pequista membro do partido quebequense cf 
(canadienfrançais) canadense francês;“Down” (deprimé), (deprimido) etc 
(Glossário, NOËL, 1992, p. 325).
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a interdependência do aqui e do alhures. 
(SIMON, 1994, p. 28, tradução nossa)9

Ao refletir sobre o processo “inacabado” de tradução, pode-se 
constatar que, no romance, ele é metaforizado de várias formas, 
uma delas, evidente, é a morte da personagem Amélia entre dois 
mundos, Europa e América. Os textos poéticos da escritora sul-
americana Délia Febrero, traduzidos para o francês, sucumbem com 
ela. Fatima comenta que nunca recebeu as cópias prometidas pela 
amiga, o que fez o projeto da publicação na França, literalmente, 
naufragar no oceano entre os dois continentes. Com isso, a 
protagonista do romance mostra-se fascinada pelo poder que sua 
melhor amiga Amélia tem de “atravessar as línguas” no cotidiano 
de sua profissão de tradutora e de imigrante. A própria Fatima 
também precisa traduzir as palavras que seus pacientes tentam 
lembrar (muitas vezes em suas línguas maternas) enquanto estão 
em tratamento para resgatar a memória da linguagem.

Percebi uma coisa: quando estou com Amélia, 
essas passagens de uma língua a outra me 
provocam um sentimento muito forte de 
jubilação: isso me dá tanto prazer como se eu 
mesma tivesse essa facilidade. Identifico-me 
com ela, eu a amo! Além disso, essa singular 
flexibilidade me repousa da palavra laboriosa 
dos meus pacientes. Com ela, o texto flui. Temos 
a impressão de escutá-la pensar. Regozijo-me 
com a abertura que ela quer tentar no campo da 
literatura ao voltar à tradução de Délia Febrero. 
(NOËL, 1992, p. 49, tradução nossa)10

9 “Comment rendre compte de ces réalités plurielles? Comment classifier un 
texte dont les repères linguistico- culturels sont incertains? Peut-on traduire un 
texte affichant son appartenance à plusieurs codes linguistiques? Quand le texte 
fait référence à une multiplicité des codes, on parlera d’un processus ‘inachevé’de 
traduction. Celle-ci n’accomplissant pas la totalité de son trajet naturalisant, créant 
plutôt un espace qui témoigne de l’interdépendance de l’ici et de l’ailleurs”.

10  “J’ai remarqué une chose: quando je suis avec Amélia, ses passages d’une 
langue à l’autre me procurent un sentiment très fort de jubilation: cela me fait 
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Um detalhe relevante é que Amélia domina as línguas de sua 
origem europeia, espanhol e francês (as que representam as línguas 
do colonizador), e vive no Quebec trabalhando como tradutora 
de manuais de instrução. Pode-se então constatar a presença do 
multiculturalismo e do translinguismo no projeto de tradução de 
Amélia ao dar voz a uma poetisa latino-americana (ela dará voz 
à escrita feminina de um país colonizado), traduzindo-a para o 
francês. Na passagem seguinte, afirmam-se as considerações feitas 
por Fatima sobre o ofício de tradutora:

Uma vez sozinhas, considerações usuais sobre 
nossos trabalhos, comparações nefastas: estou 
feliz no escritório, mas Amélia não aguenta 
mais traduzir livretos de instruções idiotas. 
Ela gostaria de fazer outra coisa, diferente do 
alimentício. Ganhar menos talvez, mas trabalhar 
sobre a ficção, com textos ‘de verdade’, ela 
disse. E, sobretudo, ela sonha em traduzir o 
espanhol. Não é de hoje que pensa assim. Eu 
a encorajei a se lançar. Fiquei empolgada e me 
peguei falando sozinha sobre as belezas da 
profissão de tradutora: tenho sempre a mesma 
fascinação pelo poder de atravessar as línguas 
e de fazer a ponte entre duas culturas. (NOËL, 
1992, p. 23, tradução nossa)11

autant plaisir que si j’avais moi-même sa facilité. Je m’identifie à elle, je l’aime! Et 
puis, cette singulière souplesse me repose de la parole laborieuse de mes patientes. 
Avec elle, le texte déboule. On a l’impression de l’entendre penser. Je me réjouis de 
la percée qu’elle veut tenter du côté de la littérature en revenant à la traduction de 
Délia Febrero”.

11  “Une fois seules, considérations usuelles de nos jobs, comparaisons néfastes: 
moi, je suis heureuse au bureau, mais Amélia en a marre de traduire des livrets 
d’instructions idiots. Elle voudrait faire autre chose que de l’alimentaire. Être 
moins payée, peut-être, mais travailler sur de la fiction, de ‘vrais’ textes, dit-elle. Et 
surtout, elle rêve de passer à l’espagnol. Ce n’est pas d’hier! Je l’ai encouragée à se 
lancer. J’étais en verve et je me suis tapé un quasi-monologue sur les beautés du 
métier de traductrice: j’ai toujours la même fascination pour ce pouvoir de traverser 
les langues et de faire le pont entre deux cultures”.
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Outra representação de inacabamento remete à narrativa 
bíblica: a tentativa de traduzir “Babel”, já que “Ba significa pai 
nas línguas orientais, e Bel significa Deus; Babel significa a cidade 
de Deus, a cidade santa” (DERRIDA, 2002, p. 12). Na releitura 
da narrativa mítica, em seu ensaio intitulado Torres de Babel, 
Derrida se refere à tradução da palavra “Babel” como “homônimo 
ou sinônimo de confusão” (2002, p. 21). Utilizando os conceitos 
de Walter Benjamin em A tarefa do tradutor, ele afirma que “A 
tradução é transposição poética” (DERRIDA, 2002, p. 47). Esse 
autor alude ao nome próprio “Babel” como “intraduzível”. As 
várias reflexões feitas por Derrida sobre o “sentido” que circunda 
o processo de tradução desse termo comprovam que se trata 
de uma representação metafórica de incompletude, a qual está 
representada no romance como “construção inacabada”.

O termo Babel, nós o conhecemos hoje como 
nome próprio. Certamente, mas nome próprio de 
quê e de quem? Às vezes de um texto narrativo 
contando uma história (mítica, simbólica, 
alegórica, pouco importa por enquanto), de uma 
história na qual o nome próprio, que então não é 
mais o título da narrativa, nomeia uma torre ou 
uma cidade, mas uma torre ou uma cidade que 
recebem seu nome de um acontecimento durante 
o qual YHWH “clama seu nome”. [...]Essa história 
conta, entre outras coisas, a origem da confusão 
das línguas, a multiplicidade dos idiomas, a 
tarefa necessária e impossível da tradução, 
sua necessidade como impossibilidade. Porém, 
concede-se em geral pouca atenção a esse fato: 
é na tradução que mais frequentemente lemos 
esta narrativa. (DERRIDA, 2002, p. 20-21)

Se o mito de Babel foi interpretado, ao longo dos séculos, 
como confusão, dispersão e incompletude, outra narrativa bíblica, 
o evento do Pentecostes, representa o encontro e o entendimento, 
apesar da diversidade linguística.
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Na sua convivência diária, Fatima exprime interesse por seus 
vizinhos e se expressa com cada um em suas próprias línguas 
maternas – “Como um Apóstolo em Pentecostes, ela consegue 
falar todas as línguas e ser compreendida, amada por todos” 
(BARRET, 1993, p. 306, tradução nossa)12. Nos relatos de Fatima, 
o leitor entra em contato com as suas interpretações sobre o 
Pentecostes, passagem bíblica do Novo Testamento. Sua leitura 
se encontra em sintonia com a de Octavio Paz:

Pentecostes pode ser visto como a redenção de 
Babel: a reconciliação dos idiomas, a reunião do 
outro e dos outros na unidade do entendimento. 
E o milagre maior é que a unidade se alcance 
sem prejuízo da identidade: cada um, sem deixar 
de ser o mesmo, é o outro. (1991, p. 8)

Transitando entre o suporte bíblico do passado e as tecnologias 
contemporâneas, Fatima transporta esse “entendimento” para 
a atualidade, interpretando-o como a “invenção antecipada 
da tradução simultânea” (NOËL, 1992, p. 317), que permite a 
compreensão apesar de obstáculos linguísticos. Segundo Octavio 
Paz13, “Assim, ao cosmopolitismo endemoninhado de Babel o 
Evangelho opõe o cosmopolitismo intelectual de Jerusalém, e à 
confusão das línguas, o dom maravilhoso de falar outras línguas” 
(1991, p. 8). Na leitura do ensaísta mexicano, a boa-nova trazida por 
Pentecostes permite aos homens restaurar a unidade primordial: 
“Falar uma língua estranha, entendê-la, traduzir para a própria, 
é restaurar a unidade do começo” (PAZ, 1991, p. 8) Graças ao 

12  “Tel un Apôtre à la Pentecôte, elle arrive à parler toutes les langues et à être 
comprise, aimée de tous.”

13  Segundo Paz, nos Atos dos apóstolos lê-se: “E, de repente, veio do céu um 
estrondo, como de vento que soprava impetuoso, e encheu a casa onde estavam 
sentados. Apareceram-lhes repartidas umas como línguas de fogo, e pousaram 
sobre cada um deles. Foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em 
línguas”. Naquela época, viviam em Jerusalém muitos estrangeiros: partas, medos, 
elamitas, gente da Mesopotâmia, Capadócia, Frígia, Egito, gregos, cretenses, árabes 
(PAZ, 1991, p. 8).
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episódio bíblico da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, 
resgata-se o sentido negativo da multiplicidade linguística, 
divulgado através da leitura tradicional do mito de Babel:

O que me fascina também na confusão 
maléfica das línguas e na destruição da 
Cidade terrestre está na contrapartida cristã: 
a descida das línguas de fogo. Pentecostes é a 
invenção antecipada da tradução simultânea: 
os apóstolos falam para uma multidão díspare 
e todos os entendem! Como jornalistas, eles 
anunciam a “notícia”. Como embaixadores, 
eles têm o dom das línguas e da comunicação. 
Eles têm o poder – terrível – das mídias. 
(NOËL, 1992, p. 317, tradução nossa)14

Pode-se justificar a interpretação feita por Fatima como a 
ideia de unificação através do entendimento. Ela utiliza a metáfora 
de Pentecostes para falar do mundo atual, mostra-se viciada nas 
notícias televisivas que chegam de todas as partes do mundo 
globalizado, as quais são “anunciadas” pelos jornalistas, porta-
vozes das novidades e das calamidades. Quanto aos Apóstolos, 
eles anunciam a “novidade” (chamada também de boa-nova) a 
todos os estrangeiros que estavam naquele momento na cidade 
cosmopolita de Jerusalém após serem iluminados pelas “línguas 
de fogo”.

Entende-se que, na contemporaneidade, para atuar como 
jornalistas das grandes redes televisivas ou como embaixadores 
em diversos países do mundo, faz-se necessário dominar vários 
idiomas para que seja possível empreender o dom da comunicação. 
O evento do Pentecostes retoma a ideia de Fatima de agregar, 

14  “Ce qui me fascine aussi dans la confusion maléfique des langues et dans la 
destruction de la Cité terrestre, c’est la contrepartie chrétienne; la descente des 
langues de feu. La Pentecôte est l’invention anticipée de la traduction simultanée: 
les apôtres parlent à une foule disparate et tous les comprennent! Comme des 
journalistes, ils annoncent la ‘nouvelle’. Comme des ambassadeurs, ils ont le don 
des langues et de la communication. Ilsontlepouvoir – terrible – des médias”.
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unificar, juntar todos os povos e culturas, que poderão falar todas 
as línguas, porém que deveriam ter uma língua comum, o francês-
quebequense da América – língua “pensada” e “escolhida” pelos 
escritores e escritoras de diversos pertencimentos e origens. 
Nesse ato de construção identitária, eles habitam e produzem 
seus trabalhos, ou simplesmente vivem num espaço cosmopolita 
multicultural, compartilhado por tantos mundos, muitas vezes, 
difíceis de serem assimilados e traduzidos.

Uma das maiores preocupações de Fatima é a situação dos 
imigrantes. Sua vontade é que eles se integrem na sua cidade e com 
seu povo. Porém, é preciso que a sociedade quebequense realize, 
colabore e reconheça a necessidade da construção de um país 
unido e promova uma conscientização em relação à língua de uso 
dos imigrantes. Ela não tolera que os imigrantes fiquem apartados 
em guetos e se comunicando fora dali em inglês. Então, ela sonha e 
registra seus sonhos em um diário, nos quais a ideia da fragilidade da 
identidade quebequense é compensada pela lembrança da Babel da 
compreensão:

Quando sonho com os Latinos, parece que tento 
reduzir certas contradições diurnas: em relação à 
imigração – que sempre desejei – sinto cada vez 
mais a fragilidade da identidade quebequense. 
Esses sonhos parecem fantasmas! Dessa vez, 
é a construção de Babel que reaparece: num 
dado momento, os interventores começam a 
utilizar várias línguas, eles se entendem e eu lhes 
respondo facilmente. Chego mesmo a sonhar 
que domino línguas raras, perdidas ou sagradas, 
como o guarani e o nahuatl. Sempre há, nesses 
sonhos, um ambiente de leveza: é Babel, a alegre. 
(NOËL, 1992, p. 157, tradução nossa)15

15  “Quand je rêve aux Latinos, on dirait que j’essaie de réduire certaines 
contradictions diurnes: face à l’immigration – que j’ai toujours souhaitée – je sens 
de plus en plus la fragilité de l’identité québécoise. Ces rêves ressemblent à des 
fantasmes! Cette fois-ci, c’est la construction de Babel qui réapparaît: à un moment 
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Entende-se que Fatima volta no tempo, volta essa representada 
pelas línguas dos ancestrais ameríndios, e faz surgir no seu sonho 
uma Babel feliz, onde ela mesma entende as línguas raras e 
sagradas, as quais remetem às origens dos povos das Américas. 
Em dado momento, nos registros em seu diário, surgem mulheres 
ameríndias lendárias que representam os povos autóctones. Elas 
engrandecem e cobrem toda a página de seu texto. A de maior 
importância nessa análise é a Malinche, reconhecida pelo seu 
poder semelhante ao de Amélia de “atravessar as línguas” e 
considerada a primeira intérprete da história da Conquista das 
Américas: “ela é o primeiro exemplo de mestiçagem das culturas… 
A Malinche glorifica a mistura em detrimento da pureza e o papel 
de intermediário” (TODOROV, 1988, p. 98).

No romance, as referências ao mito da Malinche são tão 
contraditórias quanto as interpretações do mito. Ela é comparada 
por Fatima à poetisa latino-americana Délia Febrero. Malinche 
representa, nesse sentido, a diversidade cultural e linguística.

Pensamos em Louis. Sem o nomear. Délia Febrero 
é uma personagem que existe para nós três. Como 
a Malinche. Esta curiosa rede de referências 
que compartilhamos! Nas palavras de Louis, 
desde o início, havia indícios de sua intimidade 
com Amélia. Tinha atribuído minha impressão 
de familiaridade a certas afinidades, mas o que 
temos de mais precioso em comum é a própria 
Amélia. (NOËL, 1992, p. 141, tradução nossa)16

donné, les intervenants se mettent à utiliser plusieurs langues, ils se comprennent 
et moi, je leur réponds aisément. Il m’arrive même de rêver que je maîtrise des 
langues rares, perdues ou sacrées comme le guarani et le nahuatl. Toujours il y a, 
dans ces rêves, une ambiance de légèreté: c’est Babel, la joyeuse”.

16  “Nous pensons à Louis. Sans le nommer. Délia Febrero est un personnage 
existant pour nous trois. Comme la Malinche. Ce curieux réseau des références que 
nous nous partageons! Dans les propos de Louis, dès le début, il y avait des indices 
de son intimité avec Amélia. Mon impression de familiarité, je l’avais mise sur le 
compte de certaines affinités, mais ce que nous avons de plus précieux en commun, 
c’est Amélia elle-même”.
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Sob esse ponto de vista, para o triângulo amoroso do romance, 
existe uma intermediação, representada também pelo mito, como 
uma ponte que os une e os transforma em seres afins, e que é, 
ao mesmo tempo, a própria interpretação da paixão vivida pelos 
três personagens. Porém, na visão masculina de Louis – o outro 
diarista do romance, arquiteto e amante de Fatima –, Malinche 
representa a traição.

Tive a tentação de dizer a ela que não me chamo 
Léonard, mas nada fiz e a conversa derrapou 
sobre a noção de traição. Mencionei o caso da 
Malinche. Enquanto falava dessa “traidora”, 
na minha mente, formava-se a imagem de 
A., me contando sua história. Ela amava essa 
personagem de tradutora sem pátria e fazia 
alusão ao seu estranho destino. (NOËL, 1992, p. 
85, tradução nossa)17

Através da análise do autor mexicano Octavio Paz no ensaio Os 
filhos da Malinche, pode-se conhecer uma das significações dessa 
lendária personagem e como ela e as consequências da conquista 
europeia estão presentes no imaginário de seu povo: “A estranheza 
que nosso hermetismo provoca criou a legenda do mexicano, ser 
insondável. Nossa desconfiança provoca a distância. Se nossa 
cortesia atrai, nossa reserva gela” (1984, p. 62).

Devido aos traumas e fantasmas deixados pela violenta 
conquista europeia e a luta pela independência, a figura do 
“macho” vem atrelada com a do conquistador espanhol, sendo 
essa representação um modelo mais mítico do que real. Para o 
povo mexicano, a Chingada “representa uma passividade aberta 
ao exterior que a leva a perder sua identidade” (PAZ, 1984, p. 

17  “J’ai eu la tentation de lui dire que je ne m’appelle pas Léonard, mais je n’en 
ai rien fait et la conversation a dérapé sur la notion de trahison. J’ai mentionné le 
cas de la Malinche. Pendant que je parlais de cette ‘traîtresse’, dans mon esprit, 
se formait l’image de A., me racontant son histoire. Elle aimait ce personnage de 
traductrice apatride et faisait souvent allusion à son étrange destin”.
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80). Constata-se, na análise do autor, o fechamento da maioria 
dos mexicanos ao reconhecimento das suas origens mestiças e a 
negação da formação de uma cultura híbrida ao longo da história. 
Como se depreende de sua análise da depreciação do nome 
Malinche, nome relacionado também à traição, muitas vezes 
usado para se referir ao ato de traduzir:

Se a Chingada é uma representação da mãe 
violada, não me parece forçado associá-la à 
Conquista, que foi também uma violação, não 
somente no sentido histórico como também 
na própria carne das índias. O símbolo da 
entrega é doña Malinche, amante de Cortés. 
É verdade que ela se entrega voluntariamente 
ao Conquistador, mas este, mal ela deixa de ser 
útil, a esquece. Doña Marina se converteu numa 
figura que representa as índias, fascinadas, 
violadas ou seduzidas pelos espanhóis. E, do 
mesmo modo que a criança não perdoa sua mãe 
porque a abandona para ir em busca do seu pai, 
o povo mexicano não perdoa à Malinche a sua 
traição. Ela encarna o aberto, o chingado, em 
relação aos nossos índios, estóicos, impassíveis, 
fechados. Cuauhtémoc e dona Marina são 
dois símbolos antagônicos e complementares. 
E se não é surpreendente o culto que todos 
professamos ao jovem Imperador – “único 
herói à altura da arte”, imagem do filho 
sacrificado –, muito menos será estranha a 
maldição que pesa contra a Malinche. Daí o 
êxito do adjetivo depreciativo “malinchista”, 
recentemente posto em circulação pelos 
periódicos para denunciar a todos contagiados 
pelas tendências estrangeiras. Os malinchistas 
são os partidários de que o México se abra ao 
exterior: os verdadeiros filhos da Malinche, 
que é a Chingada em pessoa. De novo surge o 
cerrado por oposição ao aberto. Nosso grito é 
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uma expressão da vontade mexicana de viver 
fechados ao exterior, sim, mas sobretudo 
fechados em relação ao passado. Nesse grito 
condenamos nossa origem e renegamos nosso 
hibridismo. [...] O mexicano e a mexicanidade se 
definem como ruptura e negação. E, portanto 
como busca, como vontade de transcender 
esse estado de exílio. Em resumo, como viva 
consciência da solidão, histórica e pessoal. 
(PAZ, 1984, p. 80)

Como comprova a análise de Octavio Paz, a solidão do povo 
mexicano é provocada pelo seu hermetismo ao Outro e a não 
aceitação da sua identidade mestiça, o que se reflete na dificuldade 
de sua construção identitária. Os povos ameríndios já tinham 
seus Impérios construídos nas Américas, como as civilizações 
dos Astecas e dos Maias. Após a traumática conquista, todos os 
descendentes da colonização das Américas herdaram a mestiçagem 
étnica, linguística e cultural. Ressalta-se aqui o reconhecimento 
dessa herança por parte da protagonista do romance, já no século 
XX, ao comentar que foram pessoas como ela, os filhos e filhas 
dos colonos franceses, que construíram aquele país, ao mesmo 
tempo em que ela se define como mestiça. Num outro momento, 
enquanto conversa com imigrantes latinos, no seu sonho contado 
para Amélia, ela reivindica sua condição híbrida:

Eu lhes dizia: “Eu sei, vocês sofrem. Vocês 
são todos colocados no mesmo saco pelos 
quebequenses, e confundidos: vocês não têm 
mais direito à diferença, a não ser aquela 
definida por nós”. “E o que você faz com 
a questão dos autóctones?”, perguntava 
Antonio com veemência. Ele tinha agora traços 
inuites [povo indígena]. Eu lhe respondia: 
“Também tenho sangue indígena!” Falava com 
ele em quechua. Não havia nada de penoso 
nessas trocas, ao contrário: uma impressão 



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

61

de alcançar enfim a meta: De dizer a verdade. 
(NOËL, 1992, p. 156, tradução nossa)18

No sonho de Fatima, existe o reconhecimento da protagonista 
do que se refere às identidades culturais e étnicas herdadas 
pela descoberta das Américas, heranças que têm origem nos 
colonizadores e numa mulher e intérprete que atua nessa 
história sobre descobertas. Ela foi reconhecida e nomeada em 
várias línguas, através da prática tradutória: “Malintzin” pelos 
índios, “Doña Marina” pelos espanhóis e “la Malinche” pelo povo 
mexicano daquela época, como é mais conhecida. Uma mulher 
de personalidade forte colocou-se entre o europeu e duas das 
maiores civilizações do mundo americano: os Astecas e os Maias.

Pertencente à tribo dos astecas, sua língua materna é o 
nahuatl.Ela foi vendida como escrava para a tribo dos Maias e 
depois ofertada ao conquistador espanhol Cortez como esposa. 
Seus “dons para as línguas são evidentes, e em pouco tempo ela 
aprende o espanhol, o que aumenta sua utilidade” (TODOROV, 
1988, p. 97). Trata-se da primeira e única mulher intérprete das 
línguas na Conquista das Américas.

Em seu livro A conquista da América e a questão do outro, 
Tzvetan Todorov expressa sua reflexão sobre a descoberta da 
alteridade, que faz parte do processo, muitas vezes difícil, da 
construção identitária de uma sociedade, construção que começa 
com a conscientização do próprio indivíduo e a diversidade de ser. 
O autor confirma a necessidade do reconhecimento dos outros eus 
em si mesmo e a descoberta do outro:

Quero falar da descoberta que o eu faz do outro. 
O assunto é imenso… Podem-se descobrir os 

18  “Je leur disais: ‘Je sais, vous souffrez. Vous êtes tous mis dans le même sac 
par les Québécois, et confondus: vous n’avez plus droit à la différence, sinon telle 
que définie par nous.’ ‘Et que fais-tu de la question des autochtones?’ demandait 
Antonio avec véhémence. Il avait maintenant des traits inuit. Je lui répondais: ‘J’ai du 
sang indien, moi aussi!’ Je lui parlais en quechua. Il n’y avait rien de pénible dans ces 
échanges, au contraire: une impression d’atteindre enfin le but: De dire la vérité”.



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

62

outros em si mesmo, e perceber que não se é 
uma substância homogênea, e radicalmente 
diferente de tudo o que não é si mesmo; eu é um 
outro. Mas cada um dos outros é um eu também, 
sujeito como eu. Somente meu ponto de vista, 
segundo o qual todos estão lá e eu estou só aqui, 
pode realmente separá-los e distingui-los de 
mim. Posso conceber os outros como abstração, 
como uma instância da configuração psíquica de 
cada indivíduo, como o Outro, outro ou outrem 
em relação a mim. Ou então como um grupo 
social concreto ao qual nós não pertencemos. 
Este grupo, por sua vez, pode ser contido numa 
sociedade. Ou pode ser exterior a ela, uma 
outra sociedade que, dependendo do caso, 
será próxima ou longínqua: seres que em tudo 
se aproximam de nós, no plano cultural, moral 
e histórico, ou desconhecidos, estrangeiros 
cuja língua e costumes não compreendo, tão 
estrangeiros que chego a hesitar em reconhecer 
que pertencemos a uma mesma espécie. 
(TODOROV, 1988, p. 3)

Todorov empreende uma vasta análise de fatos históricos, 
relatos e cartas da época da colonização europeia nas Américas. 
Baseando-se em fatos reais a partir do início do século XVI, com 
a chegada de Colombo no continente americano, corrobora que 
“é a conquista da América que anuncia e funda nossa identidade 
presente” (TODOROV, 1988, p. 6). Interessam-nos, em particular, 
as considerações feitas pelo autor para esclarecer as questões do 
envolvimento de Cortez e a sua intérprete Malinche, colocada no 
centro do relacionamento do conquistador europeu e o império 
de Montezuma. São também significativas as consequências dessa 
descoberta na formação de todos os descendentes americanos. 
Privilegiando a força fabulativa do mito, Todorov revela sua 
intenção de contar uma história:
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Escolhi contar uma história. Mais próxima do 
mito do que da argumentação, mas distinta em 
dois planos: em primeiro lugar, é uma história 
verdadeira (o que o mito podia, mas não 
devia ser), e em segundo lugar, meu interesse 
principal é mais de um moralista do que o de um 
historiador. O presente me importa mais do que 
o passado. (1988, p. 6)

Destacam-se, para este estudo, as ações que comprovam 
a atuação da primeira mulher, intérprete das línguas e seu 
simbolismo, segundo a análise desse autor:

Malinche não se contenta em traduzir, é 
evidente que adota os valores dos espanhóis e 
contribui como pode para a realização de seus 
objetivos. Por um lado, efetua uma conversão 
cultural, interpretando para Cortez não somente 
as palavras, mas também os comportamentos; 
por outro lado sabe tomar a iniciativa quando 
necessário, e dizer a Montezuma as palavras 
apropriadas (especialmente no momento de sua 
prisão), sem que Cortez as tenha pronunciado 
anteriormente […]. Mesmo depois da queda 
da cidade do México, ela continua a ser tão 
apreciada como antes, “porque Cortez sem 
ela, não podia entender os índios” (Bernal 
Díaz, p. 180). Também é revelador o apelido 
que os astecas dão a Cortez: chamam-no… 
Malinche (pelo menos uma vez, não é a mulher 
que adota o nome do homem). […] Ela é, 
para começar,o primeiro exemplo, e por isso 
mesmo o símbolo da mestiçagem das culturas; 
anuncia assim o Estado mexicano moderno 
e, mais ainda, o estado atual de todos nós, 
que apesar de nem sempre sermos bilíngues, 
somos inevitavelmente bi ou tri culturais. 
(TODOROV, 1988, p. 98)
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O fragmento citado contém alguns elementos necessários 
para que se possa entender a escolha desse mito na elaboração 
de Nous avons tous dé couvert l’Amérique (NOËL, 1992). Apesar 
da revolta dos mexicanos pós-independência que desprezam 
Malinche, tratando-a como traidora, o fato é que se deve pensar 
na importância de interpretar a história considerando o passado 
refletido na atualidade. A ação necessária é a de transportar os 
acontecimentos e suas consequências para que o reconhecimento 
da diversidade sirva de alicerce para a fundação de uma nova 
construção identitária, como ocorre no romance de Noël.

Outras colonizações surgiram depois dessa conquista, além 
de guerras e conflitos geopolíticos, como os noticiários até hoje 
anunciam, os quais foram ou são os causadores de diásporas 
e imigrações em massa constatados nos relatos de Fatima, 
nesse romance de autoria feminina sensível às questões da 
contemporaneidade. A autora e sua protagonista trazem para 
a narração um motivo de reflexão para os canadenses franceses 
que vivem as consequências culturais e linguísticas de uma dupla 
colonização e defendem a solidariedade em relação aos imigrantes 
que escolheram ou foram “descobrir” um país onde pudessem 
produzir e sobreviver com dignidade, apesar das diferenças.

As línguas sempre serão necessárias para a comunicação 
humana e para a manifestação cultural de um povo, é nisso que 
reside sua riqueza. Saber usá-las é o maior desafio; elas tanto 
podem servir para seduzir, quanto para argumentar ideias nas 
quais prevaleçam o reconhecimento da heterogeneidade e a 
consciência de que os seres humanos são os únicos que podem 
(re)criar identidades através das várias possibilidades de serem 
outros. Também podem servir para contar uma boa história 
sobre descobertas.
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Dois livros, uma só história: 
a reinvenção do diário em Annie Ernaux

Andrea de Castro Martins Bahiense1

Annie Ernaux é uma escritora francesa nascida em 1940, de 
uma família de origem camponesa e operária. Desde 1964, publicou 
mais de vinte livros, tendo inclusive recebido o prêmio Marguerite-
Yourcenar de 2017, pelo conjunto de sua obra. Seus textos são todos, 
de uma forma ou de outra, autobiográficos. Trazem histórias vividas 
e sentidas em seu próprio corpo, ou observadas e ouvidas a partir 
do outro (de outros), próximos ou não, familiares ou desconhecidos. 
Sua escrita não é, porém, simples registro da memória. Seus textos 
apresentam formas bastante complexas e originais, transitando 
por diversos gêneros literários. Com efeito, sua literatura recebe, 
da crítica, as mais variadas denominações, como romance, 
romance autobiográfico, autoficção, biografia, narrativa de filiação, 
autobiografia, diário íntimo, diário externo, autossociobiografia. Em 
suma, trata-se de um terreno bastante fértil para a reflexão sobre as 
diversas possibilidades das escritas de si.

No presente artigo, apresentarei dois de seus textos: Une 
Femme, publicado em 1988 e «Je ne suis passortie de manuit», 
publicado em 1997. Ambos relançados na coletânea Écrirelavie 
(ERNAUX, 2011). Esses dois livros estão intimamente relacionados, 
por contarem a mesma história de maneiras diferentes. O primeiro 
em forma de diário e o segundo em forma de narrativa.

1  Doutora pela Universidade Federal Fluminense, Professora da Aliança Francesa 
de Niterói, Lattes: http://lattes.cnpq.br/8507347103298038.

http://lattes.cnpq.br/8507347103298038
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Em «Je ne suis passortie de manuit», Annie Ernaux transcreve 
partes do diário íntimo que manteve à época em que sua mãe, 
depois de diagnosticada com mal de Alzheimer, ficou internada em 
uma clínica de repouso, onde veio a falecer alguns anos depois. O 
título foi tirado de uma carta que a mãe havia começado a escrever 
a uma amiga ou parente no início da doença. Trata-se, pois, de seu 
último traço de escrita.

Esse período da sua vida, porém, já havia sido retratado em 
forma de narrativa em Une Femme, aproximadamente dez anos 
antes. Nesse texto, Ernaux revela não só a história da mãe, mas 
também a de diversas mulheres que fizeram parte de sua vida e a 
influenciaram de alguma forma.

O diário é lançado, então, como complemento ao texto 
literário, apesar de não ter sido escrito para esse fim, assim como 
também não foi usado, segundo a autora, como matéria-prima 
da narrativa correspondente. O objetivo de Ernaux seria lançar 
luz, perturbar ou desestabilizar a leitura de uma narrativa já 
conhecida do público, já que o diário apresentaria uma verdade 
diferente daquela buscada na narrativa autobiográfica (ERNAUX, 
2011, p. 608).

Annie Ernaux surpreende assim, como diz Philippe Lejeune, 
leitores e crítica por não ser uma prática usual na França (ERNAUX; 
LEJEUNE, 2004, p. 255). A autora repete ainda a estratégia alguns 
anos depois com a publicação de Seperdre, livro que agrupa as 
anotações datadas da época em que manteve um caso com um 
homem casado, experiência que já havia sido contada em forma de 
narrativa em Passionsimple.

Muitos autores já deram sua opinião sobre a publicação de 
diários de escritores. Em um ensaio chamado Deliberação, Barthes 
discute a pertinência e a utilidade de se manter e se publicar um 
diário. Sua desconfiança em relação ao valor deste tipo de escrita 
é bastante significativa. Em determinado momento, ele deixa claro 
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que o diário não teria valor de literatura devido à sua mediocridade 
artística, além da irritação que provoca ao mostrar um “fazedor de 
pose” (BARTHES, 1988, p. 359). Maurice Blanchot também denuncia 
as armadilhas do diário - sua falsa liberdade, sua superficialidade, a 
imposição da sinceridade - e desaconselha essa prática àqueles que 
pretendem escrever textos literários (BLANCHOT, 2005, p. 271).

Barthes ainda revela sua desconfiança a tudo que se diz 
verdadeiro e sincero (valores desprestigiados pela psicanálise, pelas 
ideologias marxistas e pelas ideias sartrianas), acrescentando mais 
essa crítica à escrita diarística (BARTHES, 1988, p. 360).

Por outro lado, mesmo após denunciar a falta de sinceridade, 
a pose, duvidar da pertinência e da relevância discutíveis do diário, 
o autor acaba por admitir que esse texto, apesar de “sua forma 
inconstituída, inevoluída e imatura”, comporta algo de essencial, 
o “tormento essencial do Texto” (em maiúscula), decidindo-se 
finalmente por publicá-lo (BARTHES, 1988, p. 371).

Ao ler seu diário muitos anos depois, Ernaux também conseguiu 
ver nele uma organicidade que não procurava ao escrevê-lo. Além 
disso, o distanciamento provocado pelo tempo e esquecimento 
transforma sua recepção do texto, que passa de “uma sequência 
de fragmentos violentos, díspares, de pedaços de momentos duros 
de viver, de algo informe de alguma forma” a um livro “acabado”, 
“fechado”, o “é isto” («c’estça»), inexplicável, mas compreensível a 
todo leitor (ERNAUX, apud THUMEREL, 2004, p. 257).

O diário revela-se, então, um conjunto, uma montagem 
natural, no sentido de que não foi feita intencionalmente, mas sim 
na naturalidade imprevisível da vida, de seus acontecimentos, e 
da memória recente que se tem deles. Trata-se de um livro que 
escreveu, diferentemente dos outros, sem a consciência de o 
estar fazendo.

À restrição da escrita diária e ordenada, à linearidade dos 
dias opõe-se a não-linearidade do pensamento/da memória, que 
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funciona muito mais à base de associações livres. O resultado não 
apresenta, porém, menos sentido do que uma narrativa construída, 
montada, forjada. Além disso, a publicação de «Je ne suis passortie 
de manuit» leva o leitor que já conhece sua obra à releitura de Une 
Femme e, consequentemente à comparação entre os dois textos.

Formas diferentes de registrar a vida de uma mulher, Une femme 
e «Je ne suis passortie de manuit» têm em comum seu tema principal, 
a mãe da autora. Suas leituras, suas verdades, complementam-
se e chocam-se. Suas formas também se diferem e se aproximam 
ao mesmo tempo. Eles têm aproximadamente o mesmo número 
de páginas e, à primeira vista, suas apresentações diferenciam-se 
basicamente pela existência ou não das datações que, no diário, 
separam uma anotação da outra, marcando um ritmo de leitura 
diferente daquele de um texto corrido, mesmo que a narrativa não 
esteja ausente de fragmentação (saltos, interrupções etc).

Em «Je ne suis passortie de manuit», as entradas diárias 
e datadas na forma do diário tradicional são precedidas de 
anotações que, conforme explicado em um texto introdutório, 
foram acumuladas em pequenos pedaços de papel no período 
antes da internação, em que a mãe ainda morava em sua casa. É a 
partir de um atendimento no serviço de urgência de um hospital 
que começam as datações com o dia específico, precisamente em 
25 de fevereiro de 1984. As datações não são, porém, diárias. Na 
entrada seguinte, 15 de março, sua mãe já aparece como interna da 
casa de repouso do hospital.

Uma diferença importante é que, no diário, a escrita segue a 
imprevisibilidade da vida. Ao escrever o diário, Ernaux não sabia 
da proximidade da morte da mãe, enquanto que, na narrativa, 
o texto começa justamente com essa informação, fazendo em 
seguida uma reconstrução retrospectiva.

O diário deve seguir a ordem dos dias, limita-se geralmente 
aos acontecimentos que acabaram de se realizar ou que se 
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encontram em um passado muito recente. As digressões são 
raras e normalmente feitas para tentar entender o processo 
de degradação de sua mãe, como o início da menopausa, o 
luto pela morte da avó, os primeiros distúrbios de memória. 
Diferentemente dos altos e baixos da narrativa, no diário só há uma 
curva descendente. Não há bons momentos, o que assistimos é a 
deterioração do estado físico e psíquico de sua mãe: a deformação 
do corpo, a perda progressiva da memória, dos movimentos, da 
voz, da força, da dignidade e, no fim, a morte.

Entretanto, Ernaux não escreve seu diário de forma totalmente 
espontânea. Um ponto em comum entre a narrativa e o diário é a 
tentativa de não se deixar levar pela emoção. Em ambos os textos, há 
o esforço tanto do distanciamento, quanto da precisão. No diário, os 
acontecimentos, as falas, os odores, os sentimentos, tudo é descrito 
de forma precisa e detalhada. Não há, porém, como na narrativa, 
a preocupação de ligar os acontecimentos, mas simplesmente de 
registrar tudo, sem perder os detalhes. O que vai ao encontro da ideia 
da autora de que “o diário registra enquanto que a narrativa visa a 
transformar”. Diferentemente do diário, a escrita literária de Annie 
Ernaux está inscrita em um projeto não só literário, mas também social.

O projeto de Annie Ernaux é trazer à tona uma realidade que 
normalmente não é retratada, aquela dos socialmente dominados, 
como as mulheres e a classe popular. Filha de pais oriundos de 
uma família de operários semi-rurais, Ernaux preocupa-se em 
não trair o seu meio familiar, fazendo uma literatura que não seja 
conivente com a elite, que esteja “abaixo da literatura” (ERNAUX, 
2011, p. 560).

Em seus outros textos (romances, narrativas autobiográficas, 
ensaios), há sempre a tentativa de desvendar uma realidade por 
meio do trabalho da escrita, e a busca por uma escrita justa que 
esteja o mais próximo possível dessa realidade. O que não acontece 
no diário, pois não há uma reflexão sobre a linguagem. 
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Na narrativa autobiográfica Une Femme, ao narrar a existência 
da sua mãe, uma mulher violenta e orgulhosa, consciente e 
revoltada da sua posição de inferioridade social, Ernaux utiliza uma 
linguagem simples e direta, apesar de duramente trabalhada para 
atingir o efeito desejado, para encontrar a ordem ideal, a única 
capaz de oferece uma verdade sobre sua mãe.

Sempre preocupada em não cair no narcisismo normalmente 
associado aos autores de autobiografia, Ernaux relaciona o que 
é pessoal e individual à solidão e à obscuridade; enquanto que o 
que é histórico e social, à descoberta e ao sentido.

Para isso, Ernaux foge da escrita emotiva, dos 
“transbordamentos” tanto de ternura quanto de violência, traços 
pessoais da mãe, assim como da lembrança individual, que só diria 
respeito a ela mesma, para ir ao encontro de “um sentido mais 
geral” (ERNAUX, 2011, p. 573).

Contada de trás para frente, a narrativa de Une femme começa 
com a notícia da morte da mãe da autora, de forma bastante 
direta, sem rodeios, como se o objetivo primeiro do texto fosse 
simplesmente informar. Ernaux abre a narrativa anunciando, da 
forma mais distanciada e fria possível, a morte daquela que lhe foi 
mais próxima do que qualquer outra. Como se se tratasse de um 
relatório, um boletim de ocorrência, a narradora segue fornecendo 
detalhes referentes tanto à burocracia habitual do hospital em 
casos de falecimento, quanto aos rituais do funeral. Pequenas 
cenas que se passam em diferentes lugares são minuciosamente 
descritas a fim de dar a ideia mais exata possível da realidade, da 
experiência pela qual ela passou. Sua narrativa convida o leitor a 
seguir de perto sua jornada, cada passo seu, da notícia da morte da 
mãe às cerimônias de sepultamento.

É só quando todas as obrigações referentes ao enterro da mãe 
são cumpridas que os sentimentos vêm à tona, “Na semana que se 
seguiu, me acontecia de chorar em qualquer lugar” (ERNAUX, 2011, p. 
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559). Porém, a linguagem justa e precisa é logo restabelecida, como 
se o tom impessoal e o distanciamento a ajudassem a encontrar 
explicações, sentidos, a construir uma verdade. Em Une Femme, 
Ernaux parece buscar por meio da escrita uma lógica que explique 
a trajetória dessa mulher, da infância pobre ao trabalho na fábrica, 
do casamento à aquisição do pequeno comércio, do auge da sua 
violência e força física à perda gradual das faculdades mentais e 
físicas, que a leva à morte. Da mesma forma, Ernaux procura ligar 
sua própria infância (dentro da realidade social dos pais) à sua vida 
adulta (como parte da burguesia intelectual francesa).

Enquanto que em «Je ne suis passortie de manuit» só há, 
como já anuncia o título, noite, Une femme oscila entre a luz e a 
escuridão (o transbordamento de carinho e a violência explosiva, 
os ataques de riso e o ódio, a força e a exaustão, a vida e a morte). 
Vemos em Une femme a tentativa de recuperar a dignidade perdida 
da mãe durante a doença, de resgatar sua imagem de mulher 
forte, generosa, barulhenta, violenta e bela. Enfim, na narrativa 
- texto organizado, trabalhado, remanejado - há a procura da forma 
e da ordem ideais, algo que não acontece em um diário. No que se 
refere à sinceridade, Ernaux não vê o diário como algo mais sincero 
ou mais justo do que os outros textos. Para ela, a sinceridade não é 
incompatível com o trabalho das palavras.

Esse trabalho com as palavras não existe nos diários, em 
que não há correção ou reescrita. Sua ordem é rígida e não pode 
ser modificada; suas entradas devem seguir a ordem dos dias, o 
calendário. O diário estaria, neste quesito, em grande desvantagem 
se comparado ao texto trabalhado.

Por outro lado, o diário é um espaço textual em que a escrita 
flui sem que haja a preocupação com um projeto, com um sentido 
final, com um fechamento. Trata-se de um texto bruto, imaturo, 
inacabado (escrita fluida, sem artifícios) e talvez esteja justamente 
aí a sua força.
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Os diários de Annie Ernaux constituem, ao fim da leitura, um 
texto coerente, mesmo que fragmentário, caleidoscópico. São textos 
que contam uma história, de maneira original, ou simplesmente, 
diferente da original.

De forma voluntária ou não, Ernaux escreveu diários que 
atingem a densidade de um romance. São livros que envolvem e 
intrigam o leitor como seus textos trabalhados, podendo ser lidos 
também como obra literária. Além disso, a ideia de disponibilizar 
trechos do diário que correspondem a narrativas já publicadas, 
provocando a interferência de um tipo de escrita sobre o outro, 
elevou a complexidade destes trabalhos e consequentemente o 
interesse por eles.

Roxana Anca Trofin, em seu ensaio sobre a natureza cortante 
da escrita de Annie Ernaux, faz uma comparação bem particular 
entre o outro diário publicado de Annie Ernaux, Se perdre, e a 
narrativa Passionsimple. Trofin afirma que o relato da paixão 
vivida por Annie Ernaux com um homem casado perde a força 
e é menos convincente na ficção se comparado aos registros 
do diário. Segundo ela, a paixão que escapa ao tempo, que se 
consome como a chama passageira, é alcançada penosamente em 
Passion Simple, onde o leitor se torna “um expectador afastado 
do tumulto relatado”, enquanto que, em Se perdre, o leitor é 
arrastado por ela: “Contada, inicialmente, no imperfeito para 
fazê-la perdurar, no presente em seguida, um presente já afastado 
do vivido e, consequentemente indiferente, destacado, a paixão não 
tem vida” (TROFIN, 2016, p. 157/158).

Enfim, o fato de o diário não ser trabalhado, como o texto 
literário, apresentando-se em sua forma bruta, não significa que 
o resultado final não possa ser tão impressionante, instigante, 
perturbador quanto um texto literário
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UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A 
NARRATIVA BIOGRÁFICA DE STEFAN ZWEIG EM 

BALZAC: LE ROMAN DE SA VIE
Carlos Eduardo do Prado1

“La vie décroit en raison direct de la puissance 
des désirs.”

Honoré de Balzac

O gênero biográfico – um breve panorama histórico até 
os dias atuais

Contar, relatar a vida de alguém, sempre foi uma prática 
presente na história dos homens, porém, para existir e ser 
considerada como gênero, a biografia dependeu da escrita. Ao 
narrar o percurso de um ser humano desde seu nascimento até 
sua morte, o indivíduo que foi alvo do relato sai da condição 
de ser humano, passando para outro plano. Através da criação 
artística, este novo cenário irá condená-lo a um eterno vagar, 
muitas vezes passando por caminhos completamente diferentes 
daqueles que em vida percorreu. Este novo ser biografado 
visitará lugares antes nem sonhados, e sua trajetória, agora (re)
construída, possibilitará que sua história atravesse épocas e seja 
revisitada por várias gerações.

1  Professor adjunto da UERJ – CAp, doutor em Estudos de Literatura (área 
de concentração: Estudos Literários, subárea de Literatura Comparada) 
pela Universidade Federal Fluminense (UFF).  Lattes: http://lattes.cnpq.
br/1609903103144386. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7988-478X . 
E-mail: cadupradofr@gmail.com.
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Nas civilizações mais antigas, encontramos textos que podem 
ser considerados biográficos, como as genealogias reais, epopeias 
e inscrições funerárias. Essas primeiras “vidas” relatadas são 
encontradas na Grécia, onde a noção de indivíduo aparece na 
Idade Clássica, aproximadamente no século IV a.C. A partir desse 
momento, o gênero biográfico vai se perpetuando ao longo 
das transformações da sociedade e do mundo, se adaptando 
e correspondendo ao sistema de pensamentos e de valores 
de cada época. O chamado modelo clássico, presente desde 
a Antiguidade até o século XVIII, pode ser definido por normas 
formais, estruturais, que deixam a narrativa biográfica pouco 
atraente. Em sua maioria, essas biografias são grandes apanhados 
de informações de homens que se destacaram na sociedade, seja 
através da guerra, da política ou da filosofia.

A partir do século XII, acentuando-se principalmente nos 
séculos XIV e XV, os homens vão deixando gradativamente de crer 
nos dogmas divinos como explicação razoável dos fenômenos da 
Terra, entendendo que a compreensão do mundo e das coisas 
passa pela reflexão individual a partir de um complexo conjunto 
de conhecimentos e crenças pessoais, permitindo a abertura de 
um caminho para admissão da subjetividade. Com a flexibilização 
do eu, marcado por uma pessoalidade explícita, inicia-se a 
problematização da verdade. As palavras da Igreja já não são mais 
suficientes para a explicação das experiências e dos fenômenos. 
A verdade não é mais explicada de forma automática através 
da construção alegórica, mas pela frequente invocação das 
experiências vividas. O que é falado só é considerado verdadeiro 
porque o eu, agora consciente de seu papel, o diz.

No Renascimento, período compreendido entre meados do 
século XIV e fim do século XVI, ocorreu um movimento que procurou 
manter a harmonia entre os esforços humanistas e eclesiásticos, 
evitando o choque entre esses dois setores intelectualmente 
fortes. Pouco a pouco, as hagiografias são deixadas de lado e 
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passa-se a registrar a vida de artistas e de alguns escritores. Nesse 
caso, o modelo adotado para o registro da trajetória de cada um 
desses heróis será extremamente organizado, de maneira a elevar 
o escolhido a um patamar de exemplo político, religioso, moral e, 
até mesmo, a incitar uma reflexão mais geral sobre o sujeito. São 
estabelecidos padrões extremamente rígidos para as chamadas 
belas-letras, que ainda são fortemente influenciadas pela verdade 
teológica. Sendo assim, recorre-se ao mundo antigo (imitatio 
dos antigos), com o propósito de conter e controlar os produtos 
poéticos que não se sujeitassem a modelos socialmente aceitos.

Esse modelo de biografia, que apenas enaltecia os feitos 
maravilhosos do indivíduo, começa a ser questionado. A partir 
de então, o antigo modelo educativo de biografia passa a ser 
desacreditado, uma vez que ninguém gostaria de imitar as 
atitudes de uma “estátua de mármore” que, apesar de bela, é 
uma representação inerte de algo muito mais complexo em sua 
constituição.

Avançando um pouco mais na linha do tempo e chegando 
ao século XVIII, essa figura do herói será duramente contestada, 
principalmente em virtude da soberania da razão propagada pela 
corrente de Filósofos do século das Luzes. Logo, a idealização do 
herói como um semideus vai aos poucos sendo substituída pela 
imagem (re)criada da vida dos grandes homens. Retratados pelos 
autores (biógrafos) em sua plenitude, nesse processo de criação, 
esses grandes homens serão considerados detentores de virtudes e 
de defeitos, como qualquer outro homem. Porém, diferentemente 
da maioria, quando ainda vivos, eles foram capazes de realizar algo 
memorável e relevante, por conseguinte, deveriam ser biografados.

No final do século XVIII e na quase totalidade do XIX, identifica-
se um modelo biográfico mais realista, também considerado 
por alguns teóricos como romântico. Esse modelo, em vez de se 
fixar na verossimilhança que remete diretamente ao conceito 
de imitação, vai se lançar no sinuoso caminho traçado pela vida 
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social e particular dos indivíduos, levando em consideração 
suas experiências no contexto social, bem como seus dilemas 
psicológicos. O gênero biográfico, nesse momento, vai penetrar 
mais intimamente na vida de seus biografados, tendo em vista 
esclarecer seus segredos. Embora ainda possua embasamento 
científico, a biografia dessa época não consegue se desvencilhar 
da mistificação do sujeito biografado. Em suma, a flexibilização 
da forma de encarar a representação do indivíduo, bem como 
o rompimento com o aspecto sagrado, ligado aos antigos 
manuscritos, associado à substituição da reprodução manuscrita 
monopolizada pela Igreja, e o surgimento de modernas técnicas 
tipográficas são fatores que permitirão uma maior permeabilidade 
da literatura no âmbito privado dos homens comuns. Essa nova 
forma de escrita estabelecida por esse novo conjunto de valores, 
diferentes daqueles até então vigentes, será fundamental para a 
modernização da escrita biográfica, afastando-a dos antigos modelos.

A partir de então, o contar vidas não se encaixa mais no 
modelo finito preconizado em outras épocas. O quebra-cabeça que 
se desvela diante do biógrafo apresenta muitas peças que não se 
encaixam perfeitamente. Nesses meandros, diversas interferências 
do âmbito particular e de inconscientes coletivos serão fatores 
que influenciarão a escrita biográfica. Dessa forma, responsáveis 
por recriar vidas no papel, os biógrafos devem estar atentos às 
possíveis interferências, mesmo que sutis, desses ecos pessoais e 
coletivos na narrativa, cabendo somente a ele decidir o que lhe é 
mais conveniente. Nesse complexo processo de criação, um outro 
elemento deve ganhar especial atenção: a presença da subjetividade 
no relato biográfico. Considerada não mais como simples fuga da 
realidade, ela será vista como algo que complementará o sentido, 
podendo também ser marcada como um contraponto à verdade. 
Essa subjetividade abrirá novas possibilidades, permitindo que 
outros contem os fatos à sua maneira e/ou à maneira dos costumes 
do tempo em que vivem. Mas, afinal, existe apenas uma verdade? 
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Não mais. Com a verdade relativizada e um eu pretensamente 
enganador, a razão torna-se incerta.

Diante desse panorama, o trabalho do biógrafo passa a ser 
extremamente complexo, pois, ao se dedicar à tarefa de biografar 
alguém, ele deverá estar ciente de que não será uma tarefa fácil. 
Imerso em um escorregadio corredor escuro, onde uma infinitude 
de portas faz o papel de paredes, ele se guiará apenas tateando suas 
incertezas. Ao caminhar cegamente nesse ambiente, caberá a ele 
escolher entrar ou ignorar os diferentes portais que guardam toda 
a história de uma vida. O resultado de seu trabalho vai depender 
daquilo que ele conseguir recuperar nesse sinuoso e intrincado 
labirinto de sentimentos, impressões, fatos e realizações. 
Ilustrando o extenuante trabalho do biógrafo, tem-se:

O biógrafo precisa amar suficientemente sua 
obra para sacrificar-lhe um longo período 
da vida, mas, ao mesmo tempo, tem de 
estabelecer uma distância crítica que lhe 
permita ir até o fim da identificação com um 
sujeito alheio, capaz de pôr em perigo sua 
identidade. (DOSSE, 2015, p. 15)

Mundialmente conhecido, o romancista, biógrafo e ensaísta 
francês André Maurois, em seu livro Aspects de la biographie 
(1928), afirma que o biógrafo moderno, no lugar de pensar em 
registrar a vida de um “grande” rei, de um “grande” ministro, de 
um “grande” escritor, começa a olhar o sujeito como um homem, 
de forma simples, sem grandes aspirações. Munido de documentos 
e testemunhos, ele construirá um retrato pretensamente mais fiel 
daquele ser complexo e repleto de idiossincrasias. Sem grandes 
expectativas ou ideias preconcebidas, o novo biógrafo lança-se no 
processo de construção de seu biografado, como um pintor que olha 
para uma tela em branco, com muito mais dúvidas do que certezas. 
Conforme o retrato vai se descortinando diante de seus olhos, sua 
criação é retocada diversas vezes. Nesse processo de recriação, com 
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a preocupação de reconstruir algo que se assemelhe àquilo que 
ele percebe, o artista descobrirá novos fatos que o impulsionarão, 
cada vez mais, em seu processo criativo.

Porém, a procura de uma perspectiva relativizada não será 
suficiente para caracterizar a biografia moderna. É preciso juntar a 
ela novos conceitos filosóficos como os de Henri Bergson (método 
indutivo e a intuição como forma de vencer o mecanicismo da 
vida), segundo os quais, através da reflexão filosófica, o indivíduo 
dá significado a sua própria existência. A tudo isso, pode-se 
acrescentar o progresso da física e da biologia com seus estudos 
sobre os átomos e as células, que antes eram considerados 
indivisíveis. No âmbito psicológico, também se acreditava que o 
caráter humano era algo rígido, portanto, havia homens que eram 
bons e outros maus.

A compreensão do indivíduo é muito mais complexa e, 
nesse momento, é preciso aceitar o fato de que o homem é 
um ser que está em constante transformação. A imagem dele a 
ser construída, como em todo fenômeno natural, é regida por 
diferentes momentos e ritmos. O mergulho na profundeza do 
inconsciente, explorado pela psicologia e pela psicanálise, bem 
como o contexto histórico e sociológico, serão ingredientes 
fundamentais para a construção de um relato biográfico pautado 
na unidade do indivíduo como um ser único e especial.

De um lado, tem-se a objetividade da documentação que 
comprova sua existência, de outro, a relação entre a biografia 
e o personagem, que abrirá espaço para a subjetividade. Logo, 
pode-se afirmar que o movimento de transformação do modelo 
“relato de vida”, tão característico da época antiga e clássica, para 
sua versão posterior, a biografia moderna tal qual a conhecemos 
hoje, está baseado em três momentos relacionados ao sujeito 
biografado: individualização, dessacralização e interiorização. 
Durante o século XIX, com a ascensão do novo regime criado 
pelas correntes do Positivismo e do Marxismo, a biografia viverá 



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

82

sob a sombra da História, sendo colocada abaixo desta disciplina 
científica. Se inicialmente o gênero biográfico esteve atrelado ao 
domínio da História, com o passar do tempo, ele vai se firmando 
como gênero literário. Será nessa época, também, que a História, 
buscando reconhecimento científico, tomará um rumo oposto 
ao da literatura, deixando clara a negação da narratividade 
como modelo adequado de construção de um relato histórico. 
Considerada um gênero menor e atribuída a profissionais não 
merecedores de grande admiração, como jornalistas e escritores 
mais populares, a biografia viverá nesse segundo plano, longe 
dos holofotes, até as últimas décadas do século XX. Segundo o 
historiador François Dosse (2015, p. 15), “um muro tem separado 
o biográfico do histórico, taxando-o de elemento parasita capaz 
de perturbar os objetivos científicos”.

A questão é saber como deveria se comportar o biógrafo, em 
relação à tarefa de relatar uma vida, se estiver provido de dados 
objetivos e de provas documentais. Quais seriam os limites entre o 
real e o imaginário, história e ficção?

A biografia, gênero híbrido, deve ser encarada como um 
episódio individual que, por sua vez, está localizado dentro da 
história da sociedade, não podendo desta se dissociar, visto que 
uma necessita da outra, para juntas atingirem sua plenitude de 
sentido. Conforme Candido (2012, p. 63), é muito arriscado “reduzir 
a situação histórica a acessório, não lhe dando a devida importância 
na configuração dos fatos que tocam na vida do biografado”. Ainda 
segundo o autor (2012, p. 64), o ideal seria a construção de uma 
biografia que funcionasse como instrumento de conhecimento e 
interpretação, servindo tanto para o estudo da pessoa biografada 
como da sociedade em que viveu. Dessa forma, estabelecendo o 
equilíbrio ideal entre os dois polos acima mencionados, ter-se-ia 
aquilo que poderia ser chamado de um modelo ideal de biografia. Em 
conformidade com esse hibridismo presente no gênero biográfico, 
Sérgio Vilas Boas destaca:
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Acredito que a biografia pode emprestar 
e tomar emprestado ferramentas variadas 
da História, da Sociologia, da Psicologia, do 
Jornalismo etc. Os campos suplementam-se 
caso a caso. Primeiramente, historiografia é uma 
das fontes indispensáveis para compreender o 
fazer biográfico, na medida em que contempla 
pesquisa, documentação, interpretação e 
recursos narrativos. (VILAS BOAS, 2002, p. 19)

Será nesse panorama biográfico que o já então famoso 
escritor austríaco Stefan Zweig vai dedicar uma boa parte da 
sua produção literária à escrita biográfica. Sua primeira obra 
biográfica foi lançada em 1928 e teve como biografado a figura 
ambígua e amoral de Joseph Fouché em Joseph Fouché – retrato 
de um homem político.

Em 1932, será lançado simultaneamente em vários pontos do 
globo terrestre o livro Maria Antonieta – retrato de uma mulher 
comum. Essa biografia é a mais conhecida do autor e uma das 
mais interessantes até hoje escrita sobre a última rainha da 
França. Além de sucesso mundial, essa biografia foi adaptada para 
as grandes telas em 1938 pelo diretor de cinema W. S. Van Dyke.

Para uma primeira análise em termos estruturais e de forma, 
considera-se as duas primeiras biografias escritas por Zweig como 
retratos (portraits), em que apresentam nos títulos a palavra bild 
– retrato, bildnis - retrato psicológico. Porém, após o estrondoso 
sucesso de Maria Antonieta, as novas narrativas biográficas 
ganham uma nova dimensão e passam a ser consideradas por uma 
nova ótica, ou seja, há uma possível projeção do autor diante dos 
problemas do mundo. Através da sua escrita, Zweig vai trabalhar, 
nas diferentes dimensões, o fantástico jogo de espelhos existente 
entre biógrafo e biografado(s).

Em 1934, é a vez de Erasmo de Roterdã. Em 1936, escreve 
Castelio contra Calvino – consciência contra violência. Em 1938, 
surge o seu Fernão de Magalhães (navegador português) e, 
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em 1940, será a vez de Américo Vespúcio - a história de um erro 
histórico. Além desta admirável produção biográfica, tem-se ainda 
outras publicações póstumas, como o ensaio biográfico Montaigne 
e Balzac – le roman de sa vie.

Stefan Zweig, a França e Balzac
A França, para Stefan Zweig, foi sempre um modelo a seguir, 

um lugar aonde as pessoas vão para se instruir, mas também para 
entrar em contato com as belezas da modernidade.

Pertencendo a uma rica e cosmopolita família de grandes 
industriais por parte de pai e de banqueiros italianos, suíços e 
americanos por parte de mãe, Zweig teve uma infância realmente 
tranquila e, pode-se dizer, plural, pois, em casa, a família falava 
diversas línguas. Em uma conversa entre eles falava-se alemão, 
francês, italiano e o inglês.

No final do século XIX e início do século XX, o francês era a 
língua da alta sociedade, e, em Viena, se comunicar e falar a língua 
de Molière era comum àqueles que faziam parte de uma elite 
social que por sua vez tinha o acesso a uma boa educação. Era uma 
época em que os olhares do mundo inteiro tentavam reproduzir o 
modelo francês. As pessoas em Viena se penteavam como Sarah 
Bernhardt, os cafés vienenses eram inspirados na última moda 
vinda de Paris e, nos grandes cafés literários, os clientes podiam 
consultar a Mercure de France e outras revistas francesas. Os 
jovens escritores vienenses nutriam-se de tudo o que vinha da 
França e se entusiasmavam com a nova literatura francesa, que 
eles contrapunham ao panorama literário e artístico germânico.

 Em 1904, o jovem Stefan Zweig defendeu sua tese sobre 
Hyppolyte Taine, tornando-se doutor pela Universidade de Viena. 
Além de Taine, Zweig também já expressava admiração pelo escritor 
Honoré de Balzac, considerado o pai do realismo francês e autor da 
monumental Comédia Humana.
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Tomado pela grandiosidade de Balzac, Stefan Zweig, em 
uma troca de correspondência de 1919, vai afirmar a seu amigo 
Romain Rolland que tem “a sensação de que Balzac estava se 
transformando em uma paixão, cada dia mais forte”.

Imerso no mundo da Comédia Humana de Balzac e de seus mais 
de dois mil personagens, o autor francês será mencionado pela 
primeira vez, em 1912, em um texto de Zweig. O artigo em questão 
era intitulado Balzacs Codice von Eleganten Leben (Tratado de vida 
Elegante de Balzac) e foi publicado na revista literária Literarische 
Echo, de Berlim.

Sua segunda produção sobre o autor francês será publicada 
em 1920, desta vez em forma de um ensaio que fará parte da 
obra conhecida como Trois Maîtres (essais sur Balzac, Dickens et 
Dostoïevski).

Diferente de outros autores francófonos admirados por Stefan 
Zweig, Balzac foi concebido como uma espécie de monumento. 
Para o autor austríaco, Balzac era o máximo da criação artística 
e, o que começou como uma simples admiração, torna-se 
gradativamente uma obsessão. Para Zweig, uma biografia sobre 
o pai do realismo francês iria coroar sua carreira, projeto que 
ele manteve vivo até quase os seus últimos meses ainda vivo em 
Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

Essa admiração era tanta que os amigos mais próximos do 
autor começaram a perceber certas semelhanças entre o ritmo 
do trabalho de Zweig, principalmente em relação ao volume de 
conteúdo produzido e às inúmeras correções em busca de um 
texto mais perfeito, tal como o escritor francês. É de conhecimento 
do público em geral que o ritmo de trabalho de Balzac era 
completamente epopeico. Além de escrever durante o período 
noturno, enquanto todos dormiam, Balzac propunha diariamente 
inúmeras e incansáveis modificações em seus manuscritos. Isso 
causava terror aos editores, pois, a cada ida do autor à Maison 
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d’Édition, novas e inúmeras modificações e correções eram 
solicitadas pelo autor. Zweig gradativamente demonstra um certo 
perfeccionismo e torna-se extremamente exigente com sua escrita, 
sobretudo na biografia que coroaria sua carreira como escritor, o 
seu grand Balzac, como ele se referia a este seu manuscrito.

Quanto ao trabalho do biógrafo, o jornalista e biógrafo de 
Stefan Zweig, Alberto Dines (apud BENCHIMOL, 1995, p. 99), 
afirma, sobre o método zweiguiano de criação, que ele não tinha 
nenhum procedimento específico de trabalho, mas “[...] uma brutal 
curiosidade, vontade de saber. Essa é a ferramenta fundamental do 
jornalista, do historiador, do biógrafo”.

Esta curiosidade vai fazer Zweig dar início a um trabalho 
gigantesco de levantamento de dados (mais de 2.000 páginas de 
anotações), de documentos para compor aquela que seria a sua 
mais importante biografia. O projeto que o atormentou durante 
mais de 30 anos da sua vida foi desde o início (aproximadamente 
em 1905) imaginado composto por dois volumes: um volume para 
a vida do autor e outro para a Comédia Humana. Porém, o autor 
comete o suicídio em 1942 (na cidade de Petrópolis – RJ) sem ter 
finalizado o projeto inicial daquela que seria, segundo ele, a sua 
grande obra, deixando para a posteridade apenas o volume 1, em 
fase final de revisão, mas que mesmo assim pode ser considerado 
uma bela biografia sobre Honoré de Balzac.

Durante o “preparo do seu suicídio”, se assim posso chamar 
esses dias que antecedem o fatídico 22 de fevereiro de 1942, 
Stefan Zweig prepara a conhecida “DECLARAÇÃO”, documento no 
qual se despede e agradece ao Brasil pela hospitalidade sem igual 
com a qual foi recebido, bem como justifica de certa forma a sua 
partida. O autor escreve uma série de cartas endereçadas aos seus 
amigos mais íntimos (Abrahão Koogan, Friderike Zweig, para os 
Altmann, para Vitor Wittkowski e para outras pessoas, como o 
diretor da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, documento que 
reproduzo aqui neste artigo), deixando instruções sobre a partilha 
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dos poucos bens materiais que ele possuía aqui no Brasil, além das 
suas últimas produções literárias ainda não lançadas.

Os últimos meses em Petrópolis foram passados com o autor 
tomado por um pessimismo em relação ao avanço dos nazistas na 
Europa além de momentos de grande produção literária, como se 
estivesse se preparando para uma partida definitiva.

Mesmo que sua clara desilusão em relação à humanidade 
e à paz mundial o deixassem cada vez mais recluso, isso não foi 
impeditivo para que Zweig pudesse dar os ajustes finais em sua 
Autobiografia: o mundo de ontem e escrever a novela “O livro do 
xadrez” (única obra totalmente produzida e finalizada no Brasil). 
Entretanto, muita coisa já tinha mudado, Zweig encontrava-se em 
um outro país, havia perdido sua nacionalidade e fugia do avanço 
nazista que dizimava a Europa dominada em quase sua totalidade. 
As sombras que o acompanhavam tornaram-se mais presentes, mas 
não foram o suficiente para impedir que ele acertasse as contas 
com o seu passado e, quase no fim da sua vida, entrasse em um 
novo grande campo de batalha no qual dois grandes gigantes da 
literatura francesa, Balzac e Montaigne, iriam duelar.

Zweig lutou como ninguém para tentar capturar e “aprisionar” 
o titã Balzac em suas linhas. Mentalmente abalado pelos eventos 
de guerra e pela sua própria condição física e psicológica, o 
imigrante, agora com sessenta anos, está cansado. Zweig se rende e 
elegantemente retira-se dessa batalha. Ele já não tem mais forças. 
O titã ganhou.

Em uma carta, escrita provavelmente entre 21 e 22 de 
fevereiro, ao se despedir do seu amigo Victor Wittkowski, Zweig 
confessa que solicitou ao seu amigo e editor Abrahão Koogan que 
o tornasse revisor de seus manuscritos inacabados e de suas obras 
ainda inéditas, como a novela “O livro do xadrez”. Além disso, 
Zweig, ao final da carta, confessa ao amigo em tom de vencido:
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[...] Les autres choses sont en partie en état de 
première esquisse (Hélas Montaigne) et deux 
fois hélas le Balzac qui n’est que le squelette 
du grand livre que j’aurais écrit si la guerre ne 
me l’avait défendu (c´était le premier tome 
de deux grands). Si vous trouvez quelque 
chose que Koogan pourrait garder, laissez-
le garder, détruisez l’autre! [...] Vous savez 
combien j’étais fatigué de la longueur de cette 
tourmente, de ma vie. Quand mes soixante 
ans ont sonné, c’était pour moi comme un 
appel: repose-toi, comme tu ne peux pas 
terminer ce qui était ta vraie œuvre, le grand 
Balzac. D’ailleurs c’était typique que tous ceux 
qui voulaient prendre la mesure de ce géant 
s’effrayaient du travail sur ce héros du travail. 
Je me sens très heureux depuis ma décision, - 
la première fois depuis ce jour de septembre 
qui détruisit mon monde. Courage! Vous êtes 
jeune! Vous verrez encore la vague se relever! 
Votre Stefan Zweig (ZWEIG 2008, p. 433)2

Consciente de sua impossibilidade, ele também vai escrever 
uma carta de próprio punho (Figuras 1 e 2) ao diretor da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, Rodolfo Garcia, “com quem muito 
conversara sobre a vida dos índios brasileiros” (DINES, 2012, p. 
597), para doar a esta entidade um manuscrito (um dos poucos que 

2 Tradução nossa: [...] os outros livros estão, na maior parte, em um primeiro 
esboço (infelizmente o Montaigne), e, infelizmente, como trabalho dobrado, 
o Balzac, que é apenas um esqueleto do grande livro que eu teria escrito, se a 
guerra não me tivesse impedido (escrevi apenas o primeiro tomo dos dois grandes 
volumes previstos). Se você encontrar qualquer coisa que Koogan possa guardar, 
deixe-o guardar, destrua o outro! [...] Você sabe o quanto eu estava cansado dessa 
imensa tormenta, da minha vida. Quando meus sessenta anos chegaram, foi para 
mim como um aviso: descanse, pois você não pode terminar aquela que seria a 
sua verdadeira obra, o grande Balzac. Aliás, isso é bem típico; todos que quiseram 
domar esse gigante acabaram se intimidando com o trabalho sobre esse herói do 
trabalho. Eu me sinto muito feliz com a minha decisão - pela primeira vez desde 
o dia de setembro que destruiu meu mundo. Coragem! Você é jovem! Você ainda 
verá toda essa onda recuar! Seu Stefan Zweig.
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ainda restavam da sua rica coleção de autógrafos) de Honoré de 
Balzac. Ciente do iminente ponto final que colocará em sua vida, 
Zweig enfim libera-se de uma das últimas “amarras” que ainda o 
prendiam a este tão ambicioso projeto.

Na carta escrita em francês3, língua que o autor conhecia 
muito bem, o sempre tão polido Zweig, com um tom amigável, 
se dirige ao então diretor da Biblioteca Nacional doando para a 
instituição uma das famosas page d’épreuve de Balzac. Zweig era 
colecionador de autógrafos e de manuscritos raros. Na sua coleção 
existiam documentos de alguns famosos escritores franceses, 
como Flaubert e, claro, Honoré de Balzac.

Esgotado de uma batalha que durou tantos anos, Zweig deixa 
para trás seu grand Balzac, abrindo caminho para que Montaigne 
protagonizasse os parágrafos finais da sua vida, seu suspiro final, 
sua rendição. Um suspiro breve, mas certeiro. Através deste 
“rascunho” de uma biografia, Zweig passa a limpo sua vida e se 
prepara para o ato final.

3  Tradução nossa: Petrópolis – Senhor diretor da Biblioteca Nacional
Com o desejo de registrar a enorme gratidão que eu sinto pelo vosso país que tomo 
a liberdade de doar à vossa linda biblioteca uma raridade literária a qual eu tenho 
grande estima.  Uma das famosas páginas de prova de Honoré de Balzac, corrigida 
pelo próprio autor pelo menos umas cinquenta vezes.
Estas páginas de prova de Balzac – outrora consideradas horror pelos gráficos 
parisienses que solicitavam o dobro de salário para trabalhar uma hora com os 
manuscritos do autor – são hoje em dia o deleite dos apaixonados pelos livros. 
Nós as estudamos reproduzidas em muitos livros e elas nos mostram claramente 
o incansável esforço deste grande escritor na tentativa de aproximar o mais 
próximo possível seu texto da perfeição formal. Eu sempre acreditei que para 
encorajar um autor nada melhor que a severidade consigo mesmo, o que 
podemos ver nestas folhas; é por isso que eu carrego comigo esta folha de prova 
visto que ela me faz sempre lembrar do esforço que é necessário e que não devo 
me acomodar tão facilmente.
Diante disso, sabendo que essas páginas de Balzac se tornaram raras e desejadas 
pelas grandes bibliotecas, tomo coragem e ofereço a minha a vocês, mas não meça 
minha grande afeição pelo vosso país a partir desta pequena doação! Vosso sincero 
amigo. Stefan Zweig.
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Figura 1 – Carta, página 1 / Figura 2 – Carta, página 2

Fonte: Biblioteca Nacional
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Balzac eine biographie – Balzac le roman de sa vie – 
um projeto interrompido

Essa biografia, considerada por muitos inacabada, terá uma 
história muito original por si só: ela foi levada de Salzburg (em 
1934) para o exílio na Inglaterra. Com a queda de Paris e o avanço 
nazista na Europa, Zweig – já com a cidadania britânica – resolveu 
viajar para o Brasil a fim de colher material para o “livro brasileiro” 
Brasil, um país do futuro. Entretanto, nunca mais voltaria a sua 
casa nem mais veria seu grand Balzac. O pacote com o manuscrito 
chegará em Petrópolis tempos depois de sua morte.

Em relação ao processo de criação do livro, pode-se afirmar 
que, assim como o pintor espanhol Velázquez que aparece em seu 
quadro Las meninas (1646), Zweig, ao “pintar” seu Balzac, criará 
um complexo jogo de espelhos. Este é composto por uma grande 
teia em que Balzac autor, personagem biografado, é caracterizado 
através de seus próprios personagens, e Zweig, ele próprio, 
inserido em sua criação.

Assim como nas obras de Velázquez, esse jogo de imagens 
no processo de representação em Balzac le roman de sa vie, de 
Zweig, “assegurará a metátese da visibilidade”, que incidirá ao 
mesmo tempo sobre o espaço representado em sua obra e em sua 
natureza. Isso despertará no leitor, a sensação de que a imagem 
pode sair da moldura, livrando-se, assim, da estrutura que a 
encarcera (DO PRADO, 2020, p. 98).

Será a partir dos personagens idealizados por Balzac em 
sua obra literária que o escritor austríaco construirá um retrato 
(portrait) extremamente original. Além disso, o próprio Zweig autor, 
como narrador em primeira pessoa, é transportado e inserido para 
o mundo da ficção, sendo, em determinados momentos, um amigo 
de Balzac que contará curiosidades sobre a rotina do companheiro.

No trecho a seguir, demonstrando intimidade com o escritor, o 
narrador nos contará como era o processo de trabalho de Balzac:
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Eis um dia da vida real de Balzac, e mil, dez mil 
foram semelhantes a esse. Oito horas da noite: 
os outros, há muito tempo, já haviam terminado 
seu trabalho, saído dos escritórios, das lojas, 
das fábricas, jantado com seus amigos, em 
família ou sozinhos. Agora, eles vão se divertir. 
Eles passeiam pelos bulevares, sentam-se nos 
cafés, miram-se no espelho preparando-se para 
o teatro ou para os salões; ele, só ele, Balzac, 
dorme em seu quarto, na escuridão, atordoado 
como se tivesse levado uma marretada, devido 
ao trabalho de dezesseis, dezessete horas. Nove 
horas da noite, as representações começaram, 
nos salões de baile os casais rodopiam, nas casas 
de jogos o ouro soa sobre as mesas, os amantes 
afundam-se na sombra das passagens – Balzac 
continua dormindo. Dez horas da noite: em um 
certo número de casas as luzes já se apagaram 
[...] – Balzac continua dormindo. Onze horas: as 
representações chegam ao fim, nas reuniões 
mundanas, nos salões, os serviçais acompanham 
os últimos hóspedes até em casa, [...] – Balzac 
continua dormindo. Enfim – meia-noite! Paris 
descansa no silêncio; milhões de olhos se 
fecham, milhares e milhares. (ZWEIG, 1950, p. 
171, tradução nossa)

No trecho seguinte, o narrador acompanhará o escritor 
durante a compra de seus grãos de café preferidos em diferentes 
lojas de Paris:

Sem café, nada de trabalho; ou, pelo menos, 
não aquele incessante trabalho ao qual Balzac 
se entregou. Ao mesmo tempo que seu papel e 
sua pena, ele carrega por todo lado seu terceiro 
instrumento: a cafeteira, à qual se habituou 
como à sua mesa, como à sua sobrecasaca. 
Ele não delega a ninguém a preparação desse 
veneno estimulante que ninguém, a não ser ele, 
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prepararia tão preto, tão forte, tão excitante. [...] 
ele dosa e mistura as espécies de café segundo 
um rito especial. “Esse café era composto de três 
espécies de grãos: Bourbon, Martinique e moka. 
Ele comprava o Bourbon na rua Mont-Blanc, o 
Martinique na rua das Vieilles-Audriettes, com 
um comerciante que talvez ainda não tenha 
esquecido essa gloriosa receita, e o moka no 
subúrbio Saint-Germain, na rua da Universidade, 
mas não saberia mais dizer com que comerciante, 
mesmo tendo acompanhado Balzac muitas vezes 
nessas compras. Toda vez, era a metade do dia 
de caminhada por Paris, mas um bom café valia 
a pena para ele. (ZWEIG, 1950, p. 177)

Como resultado, será criada uma mise en abîme – termo 
usado pela primeira vez por André Gide, que significa narrativa 
em abismo – na qual ocorre o processo de reflexividade literária 
com sua duplicação especular, criando um efeito caleidoscópio. A 
originalidade de Balzac le roman de sa vie está em sua construção, 
que não foi apenas uma sequência de datas e fatos que tentaram 
recriar a história do biografado, mas, sim, a recriação de uma vida 
através das diferentes micronarrativas dos envolvidos no processo.

Vale a pena ressaltar também que a obra de publicação 
póstuma apresenta um posfácio assinado por Richard Friedenthal. 
No texto, o conhecido escritor e amigo íntimo da família de Zweig e 
da sua ex-esposa afirma que seu trabalho foi apenas o de organizar 
o original deixado por Zweig, “montar” os últimos capítulos (não 
especificando quais) a partir da grande quantidade de anotações, 
fichas e cadernos, além da consulta à correspondência pessoal do 
autor em que ele mencionava o trabalho em seu Balzac. 

Zweig, em sua biografia romanceada sobre o pai do realismo 
francês, reconstituirá a figura de Balzac “não segundo o que ela é 
realmente, mas segundo o que ela é idealmente” de acordo com 
as palavras de Alvaro Lins (1964, p. 358). Ainda segundo o autor, 
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“[...] o objeto principal da biografia, a matéria humana que a 
caracteriza e a justifica, não é o geral, aquilo que é comum a todos 
os seres, mas o particular, aquilo que está ligado exclusivamente 
a um determinado ser”.

Ao considerar a biografia como o local onde habita a história 
das grandes personalidades e daqueles que de alguma forma são 
excepcionais e estão acima de nós, e não daqueles que estão na 
linha média de existência, espera-se encontrar nas páginas de 
um biografado aquilo que realmente o colocou nesse patamar 
de excepcionalidade. Balzac le roman de sa vie, o opus Magnum 
de Stefan Zweig, em seu projeto original seria composto por um 
volume dedicado ao autor francês e outro para a obra do autor, a 
sua Comédia Humana. Mesmo que possa ser considerado um livro 
“inacabado” (quando pensamos em seu projeto inicial), a análise 
que pode ser feita a partir da obra que chega em nossas mãos 
hoje em dia demonstra claramente a tentativa de “humanização” 
da figura de Balzac, colocando-o mais perto do leitor e causando 
a deliciosa sensação de que vivemos lado a lado compartilhando 
suas intimidades.

É evidente que, nesse processo criado através de uma ilusão, de 
uma redução de perspectiva, tem-se um sentimento de igualdade 
entre o homem comum e o excepcional. Porém, esses reflexos que 
colocam todos no mesmo patamar vão desfigurar e descaracterizar 
a estrutura do grande homem.

Construindo seu personagem Balzac mais humanizado e 
trazendo-o para mais perto de si, Zweig dá indícios da tentativa, 
pelo menos nesse primeiro momento, de uma ilusão de imagem 
na qual, diante de seu ídolo, ele, homem comum, se vê tão grande 
e excepcional como o outro. O reflexo do espelho, infelizmente 
para ele, não passa de um desejo transfigurado em imagem que 
rapidamente se desfaz ao ser trazida para o plano real. Zweig, 
mesmo sendo um autor mundialmente conhecido e reconhecido 
por sua qualidade literária, lança-se em uma constante e obsessiva 
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busca pelo prêmio máximo de reconhecimento. Aposta todas 
as suas fichas (só nos bastidores, sem fazer alarde), colocando-
se de frente à figura monumental de Honoré de Balzac em uma 
quase tentativa (mesmo que implícita) de capturar e ultrapassar a 
genialidade daquele que é seu objeto de desejo.

Estas comparações e tentativas de suplantar a genialidade 
dos outros é fato bem corriqueiro entre os grandes nomes da 
literatura. Por exemplo, é sabido que Balzac, além de se intitular 
ser “O Napoleão das Letras”, cultivava uma certa vontade de 
atingir a genialidade e o reconhecimento de Dante Alighieri. Marcel 
Proust, por sua vez, era extremamente crítico em relação aos seus 
conterrâneos Balzac, Sainte-Beuve e Flaubert. Já Zweig, apesar de 
ser extremamente discreto e cuidadoso com sua imagem pública, 
em uma troca de correspondência de 1919 com o seu amigo 
Romain Rolland, confessa o seu mais íntimo desejo de “ser o Balzac 
da sua época” (ZWEIG, 2000, p. 373).

Infelizmente, nesse único volume tido como finalizado e 
publicado, veremos a imagem de um Balzac até então nunca 
desvelada publicamente. Um Balzac de apenas excessos, obcecado 
por dinheiro, luxo e amores. Um personagem comum no qual foi 
deixado de lado a sua maior qualidade, ou seja, o seu patrimônio 
literário, a sua representação de mundo, os seus milhares de 
personagens. Tudo isso rendeu e continua rendendo muitas críticas 
negativas, principalmente quando se questiona os estudiosos de 
Balzac na França sobre o valor literário e biográfico desta obra.

Zweig, ao nos deixar apenas o manuscrito do volume 1, 
não terá tempo de prestar homenagem ao seu ídolo. Não 
saberemos quase nada da representação histórica dele, de sua 
excepcionalidade a partir do olhar do seu biógrafo. Se Stefan 
Zweig iria se redimir apenas no segundo volume imaginado para 
a grande obra de sua vida, isso jamais virá à luz, deixando aqui 
apenas a incerteza.
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No livro publicado em alemão e depois traduzido para o francês, 
constará apenas uma parte do projeto inicial de Zweig conforme 
as palavras de Richard Friedenthal, escolhido como editor pelos 
herdeiros dos direitos autorais do autor austríaco. Friedenthal, 
em Balzac le roman de sa vie, acrescentou um posfácio que ele 
chama de Note de l’éditeur, no qual ele relata a árdua tarefa de 
trabalhar com o manuscrito lacrado e etiquetado como To be sent 
to the publishers que ele recebeu da família logo após a morte 
de Zweig no Brasil. Segundo ele, o manuscrito que chegou a suas 
mãos representava a terceira redação do livro e ainda continha 
inúmeras anotações e rasuras à la Balzac feitas por Zweig. Além 
disso, durante o processo de finalização do livro, ele conseguiu 
fazer as modificações com ajuda das indicações deixadas pelo 
autor, porém teve de analisar as possibilidades dentre as milhares 
de notas deixadas por Zweig e tomar decisões por si mesmo.

Um projeto original?
Em 1931, Pierre Abraham já traçava um paralelo entre a 

vida de Balzac (dividida em sete etapas) e seus personagens, 
aproximando criador e criatura. Evocando esses fantasmas do 
espelho, encontramos grandes semelhanças entre Balzac e alguns 
de seus personagens. Logo, imaginamos ser bem provável que 
Zweig tenha consultado e se inspirado na obra de Pierre Abraham, 
visto que se identificam algumas semelhanças entre os dois textos, 
principalmente no que diz respeito ao entrelaçamento da história 
pessoal de Balzac e de seus personagens. Se o explícito desejo de 
Zweig em escrever sua biografia sobre Balzac pode ser encontrado 
em diversos momentos de sua vasta correspondência, não 
podemos dizer o mesmo (até o presente momento) dos registros 
públicos sobre o processo de criação dessa obra. Não se sabe muito 
bem quais foram suas leituras e referências. Durante quase uma 
década que passou pesquisando sobre Balzac, uma das únicas 
informações documentadas que temos é a de que Zweig esteve na 
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França, explorando os arquivos sobre o autor francês no Castelo de 
Chantilly, na coleção do Visconde belga Charles de Spoelberch de 
Lovenjoul (1836 -1907).

Não há evidências de que Stefan Zweig fora procurar 
inspiração nas páginas de seu antecessor, P. Abraham, que não 
escreveu uma biografia de Balzac, mas um estudo sobre as 
criaturas que surgiram de sua pena. O que se pode dizer é que, até 
então, nenhum autor havia utilizado a analogia criador-criaturas-
obra para escrever sobre Balzac. Dessa forma, a originalidade de 
Stefan Zweig o coloca em um local de destaque no restrito mundo 
(quase que exclusivamente francófono) da escrita biográfica sobre 
Balzac, principalmente em se tratando de um escritor estrangeiro.

Em Balzac le roman de sa vie, ainda na primeira parte da obra 
denominada “Primeiro Livro”, o biógrafo reconstrói os passos 
do jovem Balzac utilizando o personagem Louis Lambert (criado 
por Balzac), como forma de sedimentar na cabeça do leitor a 
imagem de um garoto que foi colocado em um colégio interno 
(tal qual como Balzac) e que sofreu com a indiferença familiar, 
principalmente no que diz respeito à sua mãe. A imagem do jovem 
“abandonado”, criativo e que amava as conquistas napoleônicas 
pode ser evidenciada no seguinte trecho:

Aos doze anos, sua imaginação, estimulada 
pelo perpétuo exercício de suas faculdades 
mentais, havia se desenvolvido de tal maneira 
apenas com a leitura, que a imagem das coisas, 
impressa em sua alma, não poderia ser mais viva 
se ele as tivesse realmente visto; fosse porque 
ele procedia por analogia, fosse porque ele era 
dotado de uma espécie de segunda visão com 
a qual abraçava a natureza. “Lendo a história 
da batalha de Austerlitz, disse-me ele um dia, 
vi todos os seus incidentes. Os tiros de canhão, 
os gritos dos combatentes ressoavam em meus 
ouvidos e agitavam minhas entranhas; sentia 
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o cheiro de pólvora, escutava o barulho dos 
cavalos e as vozes dos homens; admirava o 
campo onde nações armadas se chocavam, 
como se eu estivesse no alto do Santon. Esse 
espetáculo me parecia assustador como uma 
página do Apocalipse.” Quando ele colocava, 
assim, todas as suas forças em uma leitura, 
perdia, de alguma forma, a consciência de sua 
vida física e passava a existir apenas através 
do jogo poderoso de seus órgãos internos, cujo 
alcance havia se tornado desproporcionalmente 
estendido: segundo suas palavras, ele deixava o 
espaço atrás dele. (ZWEIG,1950, p. 22)

O trecho acima evidencia uma das características mais 
comentadas pelos amigos de Balzac. Todos eram categóricos ao 
dizer que, durante o processo criativo, o autor não distinguia a 
vida real do plano fictício em que viviam seus personagens. Balzac, 
durante uma conversa com um amigo, falava que havia encontrado, 
por exemplo, com Horace Bianchon, médico que nasceu em 
Sancerre em 1797, e que ele estava bem. Porém, todos sabiam que 
Horace Bianchon era um de seus personagens que aparece em 
vários momentos da Comédia Humana.

Até em seu leito de morte, Balzac acreditava que o único que 
poderia salvá-lo era o Dr. Bianchon e suplicou, algumas vezes, para 
que o Dr. Nacquart, médico e amigo do escritor, o chamasse: “Ah 
sim! eu sei. Precisaria do Bianchon. Bianchon me salvaria! (ZWEIG, 
1950, p. 491).

Considerando o double Balzac-Louis Lambert, Zweig vai nos 
mostrar que essa criança encarcerada em um colégio interno (1807), 
desprezando o mundo real, achava a vida escolar enfadonha:

Nossa memória era tão boa que nunca 
estudávamos nossas lições. Era suficiente 
ouvirmos os nossos camaradas recitarem os 
trechos de francês, de latim ou parágrafos 
de gramática, para que pudéssemos repetir 
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a lição. Mas quando, infelizmente, ocorria 
ao professor a ideia de alterar a ordem e de 
interrogar primeiramente um de nós, muitas 
vezes nem sabíamos em que consistia a lição. 
Apesar das mais hábeis desculpas, não nos 
livrávamos do castigo. Deixávamos sempre 
a realização de nossas tarefas para o último 
instante. Se tínhamos um livro que queríamos 
acabar de ler, se havíamos mergulhado em 
devaneios, a tarefa ficava esquecida, novo 
castigo! (ZWEIG,1950, p. 23)

Além disso, demonstra a paixão dos alunos pela leitura e pela 
literatura, os quais eram castigados algumas vezes por não terem 
feito a lição, visto que a realização desta seria em detrimento do 
término da leitura de um livro. Outro personagem retirado da 
Comédia Humana por Zweig, que faz parte da coleção de retratos 
de Balzac, é Félix de Vandesse. Sendo um dos personagens que 
mais se assemelha ao autor, Félix passará sua infância no Collège 
des Oratoriens de Pontlevoy e, aos 15 anos, vai estudar em Paris 
no Lycée Charlemagne. Ao sair definitivamente do Collège des 
Oratoriens com doze anos, Balzac volta para a casa de seus pais. 
Durante sua estadia, a família Balzac percebe mudanças físicas 
e morais no garoto, ocorridas desde que havia sido colocado no 
colégio interno. Completamente estranho ao meio familiar, o 
jovem autor comporta-se como um sonâmbulo dentro de casa, 
completamente desconectado do mundo real. Na verdade, sua 
personalidade fechada dissimula uma secreta superioridade, fato 
que incomodava imensamente sua mãe, a Senhora Balzac.

Porém, durante sua vida, os momentos de crise foram os que 
fortaleceram o homem, que sempre transformava as dificuldades 
em realizações. Durante o processo de amadurecimento do jovem 
Balzac, ele passa de adolescente apático e se transforma em um 
rapaz alegre e muito falante, características marcantes de sua 
personalidade na fase adulta.
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No entanto, não demorou muito para que sua família 
resolvesse enviá-lo a um lycée na cidade de Tours. Balzac será 
aluno externo do colégio, mas, logo em seguida, em 1814, sua 
família muda para Paris, onde ele vai estudar no Pensionato 
Lepître. Nesse internato, o rapaz é novamente abandonado pela 
família e, dessa vez, a sua alegria é substituída pela tristeza e pela 
depressão. Zweig recuperará essa imagem do jovem Balzac triste 
ao usar trechos do livro Le lys dans la vallée (1835), cujo narrador 
é Félix Vandesse.

Le Lys dans la vallée é a história do grande amor platônico entre 
Félix Vandesse, caçula de uma família aristocrata, e a condessa 
Henriette de Mortsauf, fiel esposa do Conde de Mortsauf, homem 
soturno e violento. Em suas páginas, Félix discorre sobre sua 
infância infeliz, na qual ele não se sentia benquisto por sua família, 
além de relembrar como encontrou sua bem-amada e como ela se 
transformou em uma mãe de substituição e, evidentemente, sua 
amante. As semelhanças são evidentes, aproximando criador e 
criatura tanto pelos momentos da infância, quanto pela relação com 
uma mulher rica que fará o papel de sua mãe. Balzac terá na figura 
de Laure de Berny sua “condessa Henriette de Mortsauf”. Laure 
era casada, rica e infeliz no casamento. Em relação aos momentos 
passados no Pensionato Lepître, Zweig vai reconstruí-los a partir do 
relato de Félix em seu livro:

As dores que eu sofrera em família, na escola, no 
internato, repetiram-se de outra forma durante 
minha permanência no Pensionato Lepître. Meu 
pai não me dera dinheiro algum. Eles estavam 
satisfeitos em saber que eu era alimentado, vestido, 
abarrotado de latim e grego. Durante minha vida 
de colégio, conheci cerca de mil camaradas e não 
encontrei em nenhum deles um exemplo igual de 
indiferença. (ZWEIG,1950, p. 27)

Os biógrafos historiadores, que normalmente lançam-se na 
árdua tarefa de reconstruir a vida de seus biografados, sempre 
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foram minuciosos com os pequenos detalhes, datas, lugares e 
condições que asseguram que suas biografias (históricas) sejam 
consideradas sérias. Tudo aquilo que não pode ser provado e que 
se encontra no ficcional não deveria ser levado a sério e, portanto, 
deve ser evitado por eles. Stefan Zweig, escritor, e não historiador, 
não possui nenhum compromisso e nenhuma obrigatoriedade de 
se concentrar nos pequenos detalhes da vida, que muitas vezes a 
transformam em algo corriqueiro e sem muito valor. A ele, exímio 
fingidor, a possibilidade de transgredir a ordem e reformular o 
mundo dará o tom de sua criação. Sobre isso:

O ato de fingir, como a irrealização do real e a 
realização do imaginário, cria simultaneamente 
um pressuposto central que permite 
distinguir até que ponto as transgressões 
de limite que provoca (1) representam a 
condição para a reformulação do mundo 
formulado, (2) possibilitam a compreensão 
do mundo reformulado e (3) permitem que 
tal acontecimento seja experimentado. (ISER, 
2013, p. 34)

Para reformular toda a história de seu biografado, Zweig 
também recuperará, na própria obra de Balzac, semelhanças que 
poderão melhor ilustrar sua história. 

No segundo capítulo, intitulado Balzac pose avant l’heure une 
question au destin (Balzac se antecipa e questiona o destino), do 
Livro I, temos o período difícil passado pelo ainda jovem Balzac, que 
sonhava ser escritor, na rua Lesdiguières. Alvo de pesadas críticas 
por parte de sua mãe, a família Balzac gostaria que ele fosse tabelião 
ou advogado e acreditava que a literatura, a poesia e as artes em 
geral eram um luxo supérfluo, ainda mais para um jovem que se 
mantivera muito abaixo da média durante toda sua vida escolar.

Contra a vontade dos pais, que não tinham condições de 
mantê-lo sem um trabalho que pagasse suas despesas essenciais, 
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pela primeira vez na vida, Balzac impõe seu desejo à família e seu 
pai acaba prometendo dar o mínimo necessário para que ele possa 
viver durante quase um ano com a quantia de 120 francos por mês, 
ou seja, o equivalente a 4 francos por dia. Se dentro de um ano 
Balzac não conquistasse a imortalidade literária tão desejada, ele 
seria obrigado a retornar ao seio familiar e deixar que seus pais 
decidissem o seu futuro.

É nesse contexto que ele vai se instalar no número nove da 
rua Lesdiguières, em uma mansarda fria e úmida, onde o jovem 
sonhador sofreria com as altas temperaturas no verão, a chuva e o 
frio no inverno.

Para ilustrar esse momento crucial de amadurecimento na 
vida do jovem sonhador Balzac, Stefan Zweig recuperará, em La 
Peau de chagrin (1831), a difícil vida do personagem principal, 
Raphaël de Valentin, que, arruinado pela ambição de “conquistar 
Paris”, vive em condições miseráveis, como aquelas às quais foi 
submetido Balzac por sua família. O personagem sofrerá uma 
reviravolta em sua vida, mas, antes de se tornar rico através dos 
poderes mágicos de uma pele de Onagro (peau de Chagrin), o belo 
e ambicioso Raphaël passará por grandes dificuldades, devido a 
sua posição social e à falta de dinheiro:

Não podia haver nada mais abominável, 
escreve Balzac anos depois, do que essa água-
furtada com suas paredes amareladas e sujas, 
que exalavam miséria... O teto ia-se abatendo 
continuamente e as telhas desajustadas 
deixavam ver o céu... O meu aposento custava-
me três sous por dia, eu gastava para iluminá-
lo três sous por noite, eu mesmo arrumava o 
quarto e usava camisas de flanela porque não 
podia gastar dois sous por dia com a lavagem 
de roupa. Aquecia-me com carvão, cujo preço, 
dividido pelos dias do ano, não chegava a mais 
do que uns dois sous... Todos esses gastos 
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juntos não iam além de dezoito sous, restavam-
me, então, dois sous para despesas imprevistas. 
Não me lembro, durante esse longo período 
de trabalho, de ter passado pela Pont des Arts, 
nem de ter comprado água; eu ia busca-la todas 
as manhãs na fonte da praça Saint-Michel... 
Durante os dez primeiros meses de minha 
reclusão, vivi essa vida miserável e solitária; 
fazia minhas compras pela manhã sem ser visto 
por ninguém; arrumava meu quarto, eu era 
ao mesmo tempo meu senhor e o meu criado, 
vivia com inacreditável orgulho a vida de um 
Diógenes. (ZWEIG, 1950, p. 35-36)

Privado de qualquer conforto, o único prazer de Balzac eram 
suas longas caminhadas pelos bulevares parisienses onde, atento 
a cada detalhe e a cada estímulo da cidade e de seus transeuntes. 
“Estudava” e começava, mesmo que inconscientemente, a montar 
em seu cérebro a grande árvore genealógica com os diferentes 
“tipos” que ilustrarão suas noventa e cinco obras e posteriormente 
formarão a Comédia Humana.

No trecho seguinte, vê-se que Zweig encontrará inspiração 
em Facino Cane (1837). Nessa novela curta, o leitor entrará em 
contato com as observações do narrador sobre os indivíduos que 
ele encontra pelo caminho, enquanto flana pela cidade. Jogador 
inveterado, ele possui o dom de sentir o cheiro de ouro e sai em 
uma louca empreitada, em Veneza, para recuperar um tesouro. 
Ambicioso, morre subitamente durante essa missão. Dessa novela, 
Zweig escolheu o seguinte trecho:

Uma só paixão me tirava dos estudos: mas 
não continuava sendo estudo? Saía para 
observar os hábitos e costumes do subúrbio, 
seus habitantes e suas características. Tão mal 
vestido quanto os operários, indiferente ao 
decoro, não chegava a ponto de chamar-lhes 
a atenção; podia me misturar em seus grupos, 
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observá-los negociando e discutindo na saída 
do trabalho. Em mim, a observação já havia 
se tornado intuitiva, ela penetrava a alma sem 
negligenciar o corpo; ou melhor, ela captava tão 
bem os detalhes externos, que ia além; ela me 
dava a capacidade de viver a vida do indivíduo 
observado, me permitindo tomar o lugar dele 
como o dervixe das Mil e Uma Noites possuindo 
o corpo e a alma das pessoas para as quais ele 
pronunciava certas palavras. Escutando essa 
gente, podia me ligar a sua vida, sentia seus 
andrajos em minhas costas, caminhava com os 
pés em seus sapatos furados; seus desejos, suas 
necessidades, tudo passava pela minha alma, ou 
minha alma passava pela dela. Era o sonho de 
um homem acordado. Eu me exaltava com eles 
contra os chefes de oficinas que os tiranizavam, 
ou contra as práticas ruins que os levavam a 
retornar ao trabalho várias vezes, sem que 
recebessem por isso. Abandonar seus hábitos, 
tornar-se um outro, com os princípios morais 
tomados por uma certa embriaguez, e jogar 
esse jogo à vontade, tal era minha distração. 
A que devo esse dom? Isso é uma segunda 
visão? Uma dessas qualidades cujo abuso leva à 
loucura? Nunca busquei a causa desse poder. Eu 
o possuo e faço uso dele, é tudo. Saiba somente 
que, àquela época, eu havia decomposto os 
elementos dessa massa heterogênea chamada 
povo, que eu havia analisado de forma a poder 
avaliar suas qualidades boas e más. Já sabia qual 
era a utilidade desse subúrbio, esse seminário 
de revoluções que reúne heróis, inventores, 
sábios, desonestos, criminosos, virtudes e vícios, 
todos reduzidos pela miséria, sufocados pela 
necessidade, afogados no vinho, desgastados 
pelas aguardentes. Vocês não poderiam imaginar 
quantas aventuras perdidas, combinação de 
dramas esquecidos nessa cidade de dor! Quantas 
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coisas horríveis e belas! A imaginação nunca 
alcançará o real escondido, e que ninguém pode 
descobrir; é preciso descer muito baixo para 
encontrar essas cenas admiráveis ou trágicas 
ou cômicas, obras-primas geradas pelo acaso. 
(ZWEIG, 1950, p. 38-39)

Ainda em relação à construção desse portrait, Zweig também 
vai recorrer à descrição de outros autores famosos como, por 
exemplo, a frase de Alfred Vigny, evidenciando um Balzac que 
negligencia o seu exterior da mesma maneira que negligencia 
seu talento, causando um sentimento de repulsa em quase todos 
os que viviam a sua volta. Ao falar, gagueja, hesita, não se sente 
seguro, diferente de seus pares masculinos que, com suas casacas 
bem cortadas e suas gravatas com o laço perfeitamente dado, são 
a personificação da sensualidade e da sedução. Segundo Vigny, 
o escritor era un jeune homme très sale. Balzac vai retratar essa 
fase desajeitada de sua juventude na história de Raphaël Valentin, 
personagem principal do romance La Peau de Chagrin (1831):

Continuamente impedida de se expandir, 
minha alma se fechava em si mesma. Muito 
franco e natural, dava a impressão de ser frio 
e dissimulado... Eu era tímido e desajeitado, 
não acreditava que minha voz pudesse causar 
a menor impressão, estava descontente comigo 
mesmo, me achava feio, tinha vergonha do meu 
olhar. Apesar da voz interior que deve apoiar 
os homens de talento em suas lutas, e que 
gritava para mim: Coragem! Em frente! apesar 
das revelações repentinas de meu poder, na 
solidão, apesar da esperança que me animava ao 
comparar as novas obras admiradas pelo público 
àquelas que davam voltas em meu pensamento, 
eu duvidava de mim como uma criança. Eu era a 
presa de uma excessiva ambição, acreditava que 
estava destinado a grandes coisas e me sentia 
dentro do nada. (ZWEIG, 1950, p. 73)
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Continuando esse longo testemunho sobre as adversidades que 
ele encontrava nos diferentes âmbitos da vida, Raphaël Valentin/
Balzac falará sobre sua dificuldade em se relacionar com o mundo 
feminino. Devido a sua insegurança, acreditava não dominar a “arte da 
galanteria”. No mundo das aparências da alta sociedade parisiense, 
Raphaël/Balzac ainda não sabia como participar desse teatro social, 
em que o mínimo descuido poderia levá-lo à ruína:

Entre os moços de minha idade, encontrei um 
grupo de fanfarrões que andavam de cabeça 
erguida, falavam de coisas fúteis e, sem 
nenhum embaraço, se sentavam ao lado de 
mulheres que me pareciam as mais imponentes. 
Eles me impressionavam sobretudo pelas 
impertinências com que se regalavam, pela 
maneira com que mordiscavam a extremidade 
de suas bengalas e pelos modos afetados, 
prostituindo as mais belas mulheres, deitando-
se ou afirmando ter se deitado com elas em 
muitas camas, parecendo não se importar com 
tais prazeres, considerando as mais virtuosas, 
as mais recatadas, como presas fáceis podendo 
ser conquistadas com uma simples palavra, 
com um mero gesto ousado, com o primeiro 
olhar insolente. Dou-te a minha palavra de 
honra: naquele tempo parecia-me menos 
difícil alcançar poder ou fama literária do que 
conquistar uma dama nobre, jovem, espirituosa 
e graciosa...Vi muitas mulheres que adorei, de 
longe, às quais entreguei meu coração a toda 
prova, uma alma a despedaçar, uma energia 
que não se assustava nem diante de sacrifícios 
nem de torturas; elas pertenciam a idiotas que 
não gostaria de ter nem como porteiros... Talvez 
eu fosse ingênuo demais para uma sociedade 
artificial que vive à luz, que expressa todos os 
pensamentos em frases feitas ou palavras que 
ditam a moda. (ZWEIG, 1950, p. 73-74)
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Antes de encaminhar esse trabalho para suas considerações 
finais, acredito ser interessante ressaltar também que, no double 
Raphaël/Balzac, encontramos a temática do amor e glória. Esta é 
recheada de uma postura dramática diante das impossibilidades 
mundanas, característica marcante dos dândis do século XIX:

E eu não sabia falar me calando nem me calar 
falando. Enfim, guardando em mim o fogo que 
me queimava, possuindo uma alma semelhante 
àquelas que as mulheres desejavam encontrar, 
tomado por uma exaltação pela qual elas 
anseiam, possuindo a energia de que se 
vangloriam os idiotas, todas as mulheres foram, 
para mim, traidoras e cruéis... Oh! pensei ter 
nascido para amar, para fazer uma mulher feliz, 
e não ter encontrado ninguém, nem mesmo uma 
corajosa e nobre Marceline, ou alguma velha 
marquesa! Carregar tesouros em uma sacola e 
não encontrar uma criança, uma jovem curiosa 
para admirá-lo! Algumas vezes tive vontade de 
me matar de desespero. (ZWEIG, 1950, p. 74)

Considerações finais
Para finalizar, pode-se afirmar que a arte de biografar de Stefan 

Zweig está em sua capacidade de preencher os espaços vazios da 
narrativa, transformando toda a história do biografado. Ele vai 
agir cirurgicamente nos pontos nos quais a imperfeição da vida 
real deixou suas marcas e, através de seu toque ficcional, que só 
um grande artista seria capaz de fazer, transforma esse novo ser 
e essa nova realidade em algo que se encontra no limite entre a 
realidade e a ficção. Identifica-se na narrativa um inextricável jogo 
de espelhos que transforma o ato de leitura dessa biografia em algo 
prazeroso e extremamente rico. O livro escrito por Zweig será, por 
consequência, o lugar de confluência desses reflexos.

Porém, não se pode esquecer que, se um espelho pode 
simplesmente refletir, ele também pode inverter, deformar 
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e transformar. Zweig, um dos grandes mestres da biografia, 
estabelecerá relações entre essas diferentes imagens refletidas, 
criando, dessa forma, o duplo, algo mais complexo do que uma 
simples repetição ou reprodução mecânica dos fatos.  A criação 
dessas imagens, elaboradas em nível de fabulação, seja da história, 
do enredo ou do próprio discurso, permitirá que o leitor seja 
transportado para o outro lado do espelho sem que ele tenha 
consciência de tal fato. Do outro lado, liberado dos limites impostos 
pelo real, embalado pela multiplicidade de vozes que encenam as 
ilusões e a ficção, tem-se a sensação de estar diante de algo real.

Nesse processo criado através de uma ilusão e 
consequentemente com uma redução de perspectiva, tem-se 
um sentimento de igualdade entre o homem comum e o excepcional. 
Ao colocar todos no mesmo patamar, é inevitável a desfiguração e a 
descaracterização da estrutura do grande homem. Construindo seu 
personagem Balzac mais humanizado e trazendo-o para mais perto 
de si, Zweig, homem comum, se vê tão grande e excepcional como 
o outro ao estar diante de seu ídolo, pelo menos em um primeiro 
momento, evidenciando uma certa ambivalência edipiana entre 
ambos, na qual aquilo (ou aquele) que admiramos deve ser 
imitado, conquistado e consequentemente eliminado.

Recuperando a imagem construída pelo pesquisador Michel 
Reffet (2002), temos um Zweig que vai sucumbir durante todo 
esse processo. Traído pela imagem do espelho, ele se manterá 
inconscientemente sufocado pela sombra do seu ídolo, vampirizado 
pelo seu desejo.
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O GROTESCO NOS ROMANCES DE 
JORIS-KARL HUYSMANS: OS CASOS DE MARTHE; 
HISTOIRE D’UNE FILLE (1876) E À REBOURS (1884)1

Daniel Augusto Pereira Silva2

O grotesco como elemento estruturante
Desde a sua primeira publicação, Joris-Karl Huysmans povoou 

suas obras ficcionais com diversas figuras grotescas. A despeito das 
variações de sua trajetória literária, foi sistemática a representação 
de personagens e de objetos deformados, rebaixados e bizarros. 
A reflexão sobre o monstruoso se manifestou não somente em 
suas narrativas, como também em seus próprios escritos de arte, 
como fica explícito no ensaio “Le Monstre”, publicado em Certains 
(1889). Tendo em vista a recorrência e a produtividade do tema, o 
objetivo deste trabalho é analisar como o grotesco se apresentou 
na produção romanesca do autor. Partimos da hipótese de que 
ele se valeu desse modo discursivo de forma variada ao longo 
de seus textos, conforme adotava e experimentava diferentes 
poéticas. Sustentamos, em especial, que ocorre uma mudança de 
foco em sua maneira de engendrar monstruosidades, a partir da 
passagem de um grotesco de cunho caricatural, de natureza mais 
cômica e satírica, a um grotesco decadente, mais voltado para 
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efeitos de recepção negativos e estruturados a partir da estetização 
de conteúdos a priori encarados como feios e repulsivos. Para 
verificar a validade de tais postulados, tomaremos como estudos 
de caso Marthe: histoire d’une fille (1876) e À Rebours (1884). As 
narrativas foram escolhidas para a demonstração em razão de suas 
formulações prototípicas, já que explicitam, respectivamente, a 
estrutura naturalista e a decadente.

Embora a investigação se estabeleça de uma divisão bipartida 
dos romances de Huysmans, do Naturalismo à Decadência, e 
tenha como meta estabelecer uma diferença entre o emprego do 
grotesco nessas duas poéticas, não entendemos tais modificações 
como rupturas artísticas, mas sim como variações, alterações de 
ênfase e novas possibilidades narrativas. Como observaremos, 
mesmo nas obras decadentes, há espaço para passagens e cenas 
marcadas pelo cômico e pela caricatura. A utilização majoritária 
de um grotesco decadente não anula a possibilidade de outras 
formas desse modo discursivo coexistirem em um mesmo livro. 
Com efeito, é essencial destacar que os textos naturalistas e 
decadentes compartilham uma série de convenções, de estratégias 
discursivas e de visões de mundo. Como aponta Jean de Palacio 
(2011, p. 33), “que le Naturalisme ait côtoyé la Décadence, est 
une évidence, depuis longtemps reconnue”. De forma análoga, 
também as obras decadentes se aproximam de muitos dos 
preceitos naturalistas. Em verbete sobre a Decadência, Jacques 
Noiray (2017, p. 283) indica que “il est en tout cas curieux de 
constater que les décadents, enfants de la mélancolie romantique, 
sont aussi les héritiers de l’observation réaliste”. A proximidade 
entre as duas formas literárias complexifica a discussão sobre o 
grotesco e sugere mais transformações específicas e, por vezes, 
mais permanências que oposições definitivas. De forma análoga, 
analisar o grotesco também permite um olhar mais completo sobre 
as relações de aproximação e distanciamento entre o Naturalismo 
e a Decadência.
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Os estudos sobre a unidade temático-formal da obra de 
Huysmans também oferecem argumentos úteis para a observação 
de diferentes vertentes do grotesco em suas narrativas. Ao se 
dedicar a identificar um princípio poético da produção romanesca 
do autor, Stéphanie Guérin-Marmigère (2010) elenca algumas 
recorrências nos textos de seu corpus de análise: i) a singularidade 
linguística, a partir de um estilo discursivo repleto de neologismos, 
arcaísmos e vocabulário raro; ii) o destaque dado ao passado, ao 
privilegiar tempos míticos e medievais; iii) a tendência a destacar 
fenômenos do inconsciente humano, como sonhos, devaneios e 
alucinações; iv) a busca por produzir obras verdadeiras a partir da 
observação do real, compreendido não apenas em seus aspectos 
exteriores, mas também nas dimensões interiores e espirituais 
do ser humano; v) a prática da documentação como método para 
compor os romances; vi) a extenuação da intriga e do romanesco, 
em nome de uma narrativa menos marcada por peripécias e por 
arroubos sentimentais; e vii) a intergenericidade, com diversas 
experimentações e misturas entre formas literárias e até mesmo 
não literárias. Para a pesquisadora, tais aspectos constantes de sua 
prática artística revelariam um escritor que nunca teria deixado 
totalmente de ser naturalista, embora tivesse buscado inaugurar 
vertentes, produzir inovações e expandir as práticas do grupo de 
Médan. Sob seu ponto de vista, a Decadência surgiria como uma 
dessas inflexões traçadas por Huysmans.

Além de se basear no exame propriamente dito dos romances, 
a estudiosa toma Le Drageoir aux épices (1874) como a publicação 
que explicitaria as bases da poética do escritor. Baseando-se em 
artigo publicado por Alain Vircondelet [1995], Guérin-Marmigère 
(2010, p. 47) afirma que “bien qu’à maintes reprises Huysmans 
dénigre son œuvre de jeunesse, Le Drageoir aux épices délivre 
les tendances-clefs de la poétique à venir”. Os poemas em prosa 
do volume seriam, pela sua variedade genérica e temática, 
representativos das linhas de força de todo o restante de sua 
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produção e marcariam a continuidade de suas escolhas literárias. 
As características listadas anteriormente já estariam presentes, 
em maior ou em menor grau, nesse primeiro livro, tomado como 
fundador. A percepção de certos princípios organizacionais em sua 
carreira promoveria uma compreensão mais flexível das diferentes 
tendências que integram o conjunto da trajetória de Huysmans. A 
partir desse argumento, seria pouco produtivo para a compreensão 
de seus livros dividi-los em momentos estanques e opostos, como 
frutos ora do naturalismo, ora da decadência, ora do misticismo ou 
da literatura religiosa.

Certamente, outros traços podem ser adicionados ao rol de 
elementos frequentes ao longo da trajetória artística do autor. 
Entre tais possibilidades, defendemos que o grotesco se constituiu 
como um dos elementos estruturantes e sistemáticos da poética 
romanesca de Huysmans. É possível, inclusive, seguir a linha 
argumentativa proposta por Vircodelet [1995] e Guérin-Marmigère 
(2010) e tomar Le Drageoir aux épices como ponto de partida para 
averiguar como ocorrem as formulações grotescas. A relação da 
obra com a arte grotesca foi, aliás, apontada com destaque em 
outros estudos. Ao analisar os poemas em prosa do volume voltados 
para a vida e a para as telas de artistas como Rubens, Rembrandt, 
Brauwer e Béga, Henri Scepi (2010, p. 189) declara que a menção 
a tais figuras revelaria uma escolha estética “qui récuse la hiérarchie 
des genres et valide l’éminente valeur poétique du grotesque, du 
prosaïque, de l’ordinaire”. A partir da construção de cenas voltadas, 
majoritariamente, para a vida cotidiana e para aspectos triviais das 
atividades das personagens, tais textos colocariam em destaque 
como essa realidade tem aspectos grotescos, que, por sua vez, 
confeririam valor artístico positivo a ela.

A análise da recolha de poemas em prosa assinala, ainda, usos 
distintos do grotesco, correspondentes às duas orientações que 
pretendemos demonstrar em relação aos romances escolhidos 
como corpus de análise. Nesse sentido, Le Drageoir aux épices 
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não apenas sinalizaria a futura centralidade das formas grotescas 
na obra de Huysmans, como também já conteria as técnicas 
necessárias para o desenvolvimento do grotesco tanto sob a forma 
de caricatura naturalista quanto em sua configuração decadente. 
De fato, nesse momento da carreira do escritor, o foco está em 
valorizar o prosaico e ressaltar aspectos materiais da existência. 
Por esse motivo, há mais exemplos de construções grotescas 
voltadas para o cômico e para a caricatura que aquelas dedicadas 
a estetizar os conteúdos repulsivos. De todo modo, a percepção de 
que as duas vertentes se encontram desde a primeira publicação 
do autor reforça a hipótese do caráter estruturante do grotesco 
em sua trajetória literária e também das possibilidades de variação 
que seriam destacadas conforme a poética escolhida.

Um dos exemplos mais explícitos do grotesco voltado para a 
caricatura e para o rebaixamento das personagens se encontra 
já em “Ritournelle”, o segundo poema em prosa do livro. A 
personagem em destaque no texto é uma mulher, que, com 
três filhos, sozinha após a morte de um marido violento, precisa 
trabalhar para ganhar o sustento da família. A sua descrição é 
marcada por aspectos negativos, a ponto de ser comparada a um 
monstro. Como em boa parte das peças do volume, o grotesco 
surge em relação a seus atributos físicos, que são exagerados e 
distorcidos pela narração. A relação com o cômico desse tipo de 
cena, que visa ao rebaixamento das figuras, fica patente no uso de 
adjetivos como “grimaçante”:

Depuis ce temps, elle patauge dans la boue, 
pousse la charrette, hurle à tue-tête: Il arrive ! 
il arrive ! Elle est ineffablement laide. C’est 
un monstre qui roule sur un cou de lutteur 
une tête rouge, grimaçante, trouée d’yeux 
sanglants, bossuée d’un nez dont les larges 
ailes, des soutes à tabac, pullulent de petits 
bulbes violacés. (HUYSMANS, 1921, p. 13-14)
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Em uma busca pelos lexemas da obra, nota-se, ainda, que 
o termo “grotesco” aparece em uma única recorrência em 
Le Drageoir aux épices. No décimo sexto poema em prosa, 
dedicado ao pintor flamengo Adrien Brauwer, que surge como 
personagem principal, ocorre uma definição cômica do modo 
discursivo, que reafirma a associação do grotesco ao disforme, 
ao feio e a elementos rebaixados. Para defender a sua arte, 
voltada para sujeitos do povo, observados em tavernas e 
bares, o protagonista afirma: “[...] Aurais-je pu peindre, dans ce 
somptueux atelier, ces trognes grimaçantes, ces haillons bizarres, 
ces postures si grotesques et si naturelles de l’ivrogne qu’elles 
vous font involontairement sourire [...]?” (HUYSMANS, 1921, 
p. 145). Em variadas composições, tais como “La rive gauche”, 
“Variation sur un air inconnu” e “L’émailleuse”, destacam-se, 
novamente de forma cômica, figuras feias, obesas, deformadas e 
burlescas. Em “La reine Margot”, esse grotesco é empregado de 
maneira análoga à proposta por Victor Hugo no célebre prefácio 
a Cromwell (1831), no qual o intelectual defende que as figuras 
feias e monstruosas devem servir de contraponto para destacar a 
beleza de outras personagens.

Em “Claudine”, é possível identificar tanto passagens de um 
grotesco de caráter cômico quanto uma outra forma desse modo 
discursivo, cujas características se aproximam das desenvolvidas 
pelas narrativas decadentes. Ao descrever a carniça de um boi, 
o escritor enfatiza, ao mesmo tempo, seus elementos repulsivos 
e o aspecto pictórico da cena, com menções específicas às cores 
das partes do corpo e com comparações a flores. Além disso, o 
ponto de vista do açougueiro e da narração destaca o caráter 
maravilhoso, positivo, do cadáver. Em razão desses aspectos, 
o trecho parece estabelecer uma relação intertextual com o 
poema “Une charogne”, publicado por Charles Baudelaire em 
Les Fleurs du Mal (1857), que também parte da observação de 
uma carniça e a apresenta de forma estetizada e artificial. A 
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idealização artística de um conteúdo inicialmente repugnante 
pode ser notada no excerto:

[...] suspendu par les pieds à des crocs en 
fer fichés au plafond, le cadavre d’un grand 
bœuf étalait, sous la lumière crue du gaz, le 
monstrueux écrin de ses viscères. La tête avait 
été violemment arrachée du tronc et des bouts 
de nerfs palpitaient encore, convulsés comme 
des tronçons de vers, tortillés comme des lisérés. 
L’estomac tout grand ouvert bâillait atrocement 
et dégorgeait de sa large fosse des pendeloques 
d’entrailles rouges. Comme en une serre chaude, 
une végétation merveilleuse s’épanouissait dans 
ce cadavre. Des lianes de veines jaillissaient de 
tous côtés, des ramures échevelées fusaient 
le long du torse, des floraisons d’intestins 
déployaient leurs violâtres corolles, et de gros 
bouquets de graisse éclataient tout blancs sur le 
rouge feuillis des chairs pantelantes.
Le boucher semblait émerveillé par ce spectacle. 
(HUYSMANS, 1921, p. 57-58)

A percepção da multiplicidade de monstruosidades na obra 
de Huysmans é analisada também por Max Milner (1987). Ao 
postular a centralidade dessa figuração para a produção do autor, 
o pesquisador assinala a presença de monstros desde Le Drageoir 
aux épices (1874) até L’Oblat (1903). Segundo Milner (1987, p. 54), “on 
pressent que le monstre va devenir une pièce maîtresse du débat de 
Huysmans avec la nature: pièce à conviction, destinée à en dénigrer 
la bonté, l’harmonie, l’ordonnance [...]”. No estudo de tais figuras, 
observam-se movimentos de variação e concepções diferentes das 
formas monstruosas. Se, nas obras iniciais, de cunho naturalista, 
haveria a presença de monstros formados espontaneamente pelos 
próprios excessos da natureza, ocorreria, a partir de Á Rebours, 
a busca por uma monstruosidade factícia. Nesse caso, o artista se 
dedicaria a explorar os traços grotescos da natureza e a misturá-los a 
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características próprias a outros campos semânticos. Como veremos, 
as narrativas de Huysmans demonstram uma mudança em relação 
ao grotesco, ao passarem da representação de monstros naturais à 
criação de monstros artificiais.

O cômico e a caricatura naturalistas
À primeira vista, pode não ser óbvio associar a obra de 

Huysmans a aspectos cômicos, se levarmos em conta o pessimismo 
predominante de muitas de suas narrativas. Com efeito, tal aspecto 
de sua produção ficcional foi, por bastante tempo, deixado de lado 
não apenas pelo público leitor, como também pelos estudos literários. 
Em minucioso estudo sobre o tema, Gilles Bonnet (2003) se empenha 
em rever tais julgamentos e em revelar como a comicidade é um 
traço importante dos livros do escritor. O estudioso aponta duas 
justificativas principais que poderiam explicar a falta de percepção 
da crítica literária em relação a esse traço. A primeira delas diz 
respeito à compreensão do autor como um escritor católico, cujo 
interesse pela religião excluiria a possibilidade do cômico, em uma 
tendência interpretativa que teria durado até à Segunda Guerra 
Mundial. A segunda razão teria se estabelecido a partir das décadas 
de 1970 e 1980, com uma retomada do interesse pelo Naturalismo 
como tema de pesquisa acadêmica. Apesar de tal recuperação, as 
teses majoritárias, influenciadas pela publicação de Mimesis, de Erich 
Auerbarch, entenderiam a poética naturalista como avessa ao risível 
e, pelo contrário, como bastante séria e voltada a aspectos científicos. 
Embora a recepção oitocentista tenha entrevisto o cômico no estilo 
de Huysmans, esses dois protocolos de leitura soçobraram análises 
mais profundas sobre a questão.

Para estudar esses elementos de forma abrangente, Bonnet 
(2003, p. 12) parte da definição do cômico como “tout texte 
rendant lisible/visible son intention de faire rire ou sourire le 
lecteur”. Naturalmente, seu trabalho lida também com conceitos 
análogos, tais como o humor, a ironia, a sátira e a caricatura. 
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Em sua perspectiva, essas duas últimas categorias cômicas, 
semelhantes entre si, teriam como objetivo representar de 
forma exagerada e grotesca determinadas figuras, instituições 
ou temas, designadas de forma explícita no texto. Nessas formas, 
o emissor da mensagem estaria à parte do mundo caricaturado, 
em uma posição de distanciamento que o permite julgar e avaliar 
as situações. Com fronteiras frequentemente tênues entre si, 
as variadas técnicas cômicas teriam sido praticadas não apenas 
por Huysmans, mas por uma série de grupos literários por volta 
de 1880, como demonstrariam as práticas fumistes e zutistes no 
contexto da boemia parisiense. Ao desacelerar a narrativa, inserir 
comentários jocosos e quebrar expectativas de leitura, a prática 
do cômico teria consequências, ainda, para além da busca pelo 
riso como efeito de recepção, refletindo-se também na estrutura 
dos gêneros literários experimentados pelo autor.

Para justificar sua análise das configurações centrais da 
caricatura huysmansiana, o pesquisador defende que a recorrência 
desse aspecto em diferentes momentos da carreira do escritor 
reforçaria a coerência de sua produção. Em seu primeiro capítulo, 
Bonnet (2003, p. 23) entende que o ímpeto em caricaturar 
revelaria a vontade de “faire éclater les canons traditionnels de 
la représentation” e se constituiria como uma “vaste entreprise 
de désacralisation”, naturais em uma trajetória artística marcada 
pelo experimentalismo. Além disso, destaca que essa tendência 
viria acompanhada de uma reflexão ou de referências explícitas à 
própria tradição pictural da caricatura. As passagens caricaturais, 
de natureza bastante descritiva, permitiriam também uma maior 
aproximação com as artes visuais, que, como sabemos, era 
frequente e estruturante para o fazer literário de Huysmans.

Para a análise aqui proposta de Marthe, histoire d’une fille 
e até mesmo para a de À Rebours, é essencial sistematizar, 
primeiramente, os procedimentos textuais e narrativos 
identificados por Bonnet (2003, p. 24-43) nas caricaturas do 
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autor, presentes também, em maior ou em menor grau, na sua 
forma de estabelecer o grotesco decadente. Entre as variadas 
técnicas, verificáveis nas passagens ficcionais selecionadas em 
nosso trabalho, destacam-se: i) a ênfase na corporalidade das 
personagens, que é metamorfoseada, reduzida e atacada de 
múltiplas formas; ii) o recurso à fragmentação dos objetos, que 
visaria a impedir a sua percepção global e una; iii) a prática de uma 
enumeração exaustiva de características do ente caricaturado, 
a partir da constituição de grupos de elementos específicos; iv) 
a atenção dada ao detalhe e ao fragmento, que surgiria como 
uma escolha artística deliberada, baseada, sobretudo, nas artes 
visuais; v) a ênfase aos aspectos feios e repulsivos ao longo das 
passagens caricaturais; e vi) a preferência por figuras de linguagem 
como o oximoro, a hipérbole e a metonímia, com as quais o autor 
conseguiria transformar as formas normais das figuras.

A tradição cômica ocupa uma posição de destaque nos estudos 
específicos sobre o grotesco literário, que também podem ser úteis 
para explicar parte da literatura de Huysmans. Ao estudar a obra de 
François Rabelais e sua relação com o imaginário medieval, Bakhtin 
(2010) ofereceu um aparato teórico bastante citado para explicar o 
grotesco cômico até mesmo em outros períodos históricos. De forma 
específica, o crítico russo chamava de realismo grotesco à concepção 
artística e ao estilo discursivo que buscava valorizar e enfatizar os 
aspectos corporais do homem, a partir da utilização recorrente de 
imagens ligadas à satisfação de necessidades instintivas, como comer, 
defecar e copular. Essa descrição se tornou produtiva tanto para 
entender a obra rabelaisiana quanto para explorar a constituição de 
outros gêneros, como as narrativas naturalistas, a pornografia e, em 
alguns casos, até mesmo o horror. Observaremos que tal conceito, 
tal qual indicado pelo autor, tem um foco de análise distinto das 
realizações românticas e decadentes do grotesco.

Para se concretizar ficcionalmente, o realismo grotesco se 
valeria do princípio do rebaixamento. Bakhtin defende que, na arte 
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de Rabelais, toda ideia abstrata, espiritual e elevada passaria por 
um processo de corporificação. Nessa literatura, a materialidade 
e o físico das personagens funcionariam como um aspecto 
estruturante. Para retratar um ideal de fertilidade, por exemplo, 
o escritor do realismo grotesco criaria um personagem com 
muitos falos ou uma personagem com o ventre excessivamente 
grande. Tal abordagem estaria associada ao aproveitamento de 
um imaginário típico da cultura cômica e popular medieval, que 
representaria tais conceitos de modo exagerado e corpóreo. Ao 
exibir e explorar as atividades corporais e fisiológicas, a partir 
de uma herança cultural popular, o realismo grotesco adquiriria 
um aspecto jocoso e geraria o riso como efeito de recepção 
principal. Por esse motivo, Bakhtin (2010, p. 17) avalia o grotesco 
renascentista como sendo de caráter positivo e o define como o 
“princípio da festa, do banquete, da alegria, da ‘festança’”. Nessas 
atividades, o homem estaria integrado à sua comunidade e aos 
ciclos da natureza, que se expressariam no próprio funcionamento 
fisiológico do corpo humano.

Na parte final do seu estudo sobre a obra de Rabelais, Bakhtin 
(2010, p. 34) aponta para modificações no grotesco que teriam 
surgido na Modernidade, mais especificamente em suas formas 
românticas: “As mudanças mais notáveis ocorrem com relação ao 
terrível. O universo do grotesco romântico se apresenta geralmente 
como terrível e alheio ao homem”. Se o grotesco ligado ao imaginário 
medieval possuía um caráter positivo, alegre e mais cômico, o 
romântico se apresentaria sobretudo em sua forma negativa, ao 
evidenciar a separação entre o homem e a coletividade. Além disso, 
o riso, anteriormente preponderante como efeito de recepção, teria 
se transformado em um humor irônico e sarcástico. A caricatura 
também pode ser incluída nessa listagem da derivação do riso 
totalmente positivo, nos termos do autor, em uma formulação mais 
crítica e voltada para denegrir determinadas figuras. Huysmans foi, 
ainda, recorrentemente comparado a Rabelais em razão de seu 
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estilo discursivo repleto de neologismos e de quebras em relação 
às estruturas mais comuns da língua (CRESSOT, 1938).

A análise de Marthe, histoire d’une fille nos oferece um 
exemplo bastante relevante da confluência entre o realismo 
grotesco e a caricatura. Publicado em 1876, o primeiro romance 
de Huysmans tem como foco a queda da protagonista, uma 
aspirante à atriz, que acaba se prostituindo para conseguir ganhar 
seu sustento – de onde se entende o sentido de fille presente no 
título. Além de viver em um ambiente degradado, a personagem 
é vítima de violência de um de seus patrões, sofre 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. Editado 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 
(2005, p. 4): “Il s’agit encore pour Huysmans [...] de faire œuvre 
scandaleuse afin d’occuper une place dans le milieu littéraire”. 
De fato, o autor tem sucesso nessa empreitada, e consegue 
despertar, igualmente, a atenção de Émile Zola, que avalia 
positivamente o aspecto naturalista do romance, tanto em troca 
de correspondência quanto em artigo publicado no Le Voltaire, 
em 18793. A partir desse momento, não apenas o autor passa 
a integrar o grupo de Médan, como também é apresentado ao 
editor Georges Charpentier, figura de relevo para a divulgação da 
produção naturalista no país, que será o responsável por publicar o 
seu segundo romance: Les Sœurs Vatard (1879).

Entre os personagens da narrativa, Ginginet, violento patrão 
da protagonista no teatro, é quem mais recebe descrições 

3  No artigo para o periódico, publicado em 04 de março de 1879, Zola (1879 
apud THOREL-CAILLETEAU, 2005, p. 9) afirma: “L’œuvre a une vie intense. Elle vous 
empoigne, elles vous passionne. […] D’où vient donc cette flamme qui en sort ? 
De la vérité des peintures et de la personnalité du style, pas davantage, tout l’art 
modern est là”.
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caricaturais e potencialmente cômicas. Suas aparições na diegese 
são marcadas tanto por atitudes grosseiras e rudes quanto por 
sua falta de destreza e seu aspecto corporal degradado. Em 
determinado momento, o homem tenta correr atrás de Marthe 
pelas ruas de Paris, em um tipo de perseguição, porém, sua 
condição física e o estado de seus sapatos impedem o sucesso 
da empreitada. Na passagem, semelhante às de ações burlescas, 
descreve-se o personagem a partir do verbo “galopait”, 
normalmente utilizado para indicar o movimento de animais – 
procedimento bastante recorrente na literatura naturalista – e o 
seu fim é a queda em plena rua, após ter escorregado e caído em 
meio a restos de legumes e verduras:

Vint un moment où il [Ginginet] galopait presque 
pieds nus; ses souliers rendirent l’âme dans cette 
course vertigineuse. Feuilletés comme de galets, 
anhélant comme des soufflets, ils s’empêtrèrent 
dans un monceau d’ordures, posèrent à faux, et 
leur maître s’étendit de tout son long sur le ventre.

[...]

Et il tomba d’une pièce sur un tas de trognons de 
choux et d’épluchures de scaroles qui bossuaient 
de vert le pavé de la rue. (HUYSMANS, 2005, p. 40)

Na sequência dos episódios, a narração continua a apresentar 
Ginginet em termos caricaturais, mais uma vez pelo estado 
deplorável de seus elementos de vestimenta, que passam a 
refletir, metonimicamente, o conjunto de suas condições físicas 
e de seus aspectos morais. No início do capítulo subsequente, 
o sexto do romance, o narrador informa ao leitor que o chapéu 
de Ginginet “gondolait piteusement et semblait un accordéon 
prêt à jouer une marche funèbre, et sa silhouette calamiteuse et 
cocasse disparut subitement au tournant du couloir” (HUYSMANS, 
2005, p. 41). Nesse sentido, observamos que de um detalhe — 
nesse caso, um objeto comparado a um instrumento musical — 
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cria-se o retrato grotesco da personagem. É importante notar, 
igualmente, os adjetivos empregados para qualificar sua silhueta, 
“calamiteuse” e “cocasse”, que reforçam o seu aspecto duplo, 
reforçado pela aliteração, simultaneamente horrível e ridículo, 
típicos das figuras grotescas.

Na parte final da obra, Marthe encontra o personagem em 
uma situação financeira e social ainda pior. Ao caminhar por Paris, 
também em crise emocional, a protagonista se depara com um 
grupo de pedintes que começavam a receber, como caridade, 
pratos de sopa. Ginginet faz parte desse conjunto, descrito de 
forma bastante caricatural e por meio de um realismo grotesco 
repulsivo. Descritas como verdadeiros animais, tais figuras são 
caracterizadas também como deformadas, caolhas e com catarro 
nas narinas. Até mesmo seus potes e seus recipientes surgem 
como quebrados e disformes, mais uma vez espelhando o próprio 
estado dos mendigos. Nesse momento, o cômico divide espaço 
com a empatia da protagonista, que chega a lamentar a situação 
do antigo parceiro:

Une pelletée de misérables avait été jetée dans 
le ruisseau au pied de ces trois arbres. Il y avait 
là des pauvresses aux poitrines rases et au 
teint glaiseux, des ramassis de bancroches, des 
borgnes et des ventrées de galopins morveux 
qui soufflaient par le nez d’incomparables 
chandelles et suçaient leurs doigts, attendant 
l’heure de la miche.

Accotés, accroupis, couchés les uns contre 
les autres, ils agitaient des récipients inouïs: 
casseroles sans queue, pots de grés cravatés de 
ficelles, bidons cabossés, gamelles meurtries, 
bouillotes sans anses, pots de fleurs bouchés par 
le bas. (HUYSMANS, 2005, p. 61)

Para além da constituição de Ginginet, Marthe oferece 
descrições caricaturais e cômicas de determinados espaços 
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narrativos. A residência dos pais da protagonista, por exemplo, 
é retratada como um local muito sujo, pobre e insalubre. Apesar 
desses traços claramente negativos, a exposição de parte do 
mobiliário dos cômodos é feita de modo risível. Entre os móveis 
praticamente em ruínas, o narrador ressalta “un vieux fauteuil qui 
se rigolait seul, près de la cheminée, riant par toutes se crevasses, 
tirant, comme pour les narguer, ses langues de crin noir par toutes 
les fentes de ses gueules de velours” (HUYSMANS, 2005, p. 20). 
Personificado, o sofá ganha um status grotesco, e a indicação de 
seu suposto riso destaca, de forma mais patente, o lado cômico 
dessa ambientação. Naturalmente, trata-se de uma forma curiosa e 
jocosa de apresentar os buracos do objeto.

Dois outros momentos do romance são dignos de maior 
atenção em relação ao emprego da caricatura. Léo, o jovem 
amante de Marthe, um artista ainda longe de conseguir ser bem-
sucedido, produz alguns croquis durante uma viagem de trem. Ao 
observar os passageiros, em sua maioria camponeses, retrata-
os como figuras grotescas. Entre os procedimentos empregados 
nos desenhos, identifica-se a restrição dos corpos a seus narizes, 
dentes e pescoços, em uma espécie de coleção. É importante notar 
como o personagem se diverte com a atividade e nela identifica 
um elemento cômico e lúdico. A cena é narrada com mais recursos 
que reforçam a sua elaboração grotesca, tais como a enumeração 
de tipos físicos e a comparação dos corpos humanos aos de 
animais, como os das aves. O trecho é significativo, igualmente, 
por representar na diegese uma prática típica das artes visuais, 
tal qual Bonnet (2003) apontara como uma das potencialidades 
do caricatural para a obra huysmansiana. O sentido risível do 
excerto é sublinhado pela menção final à própria paisagem natural 
atravessada pelo trem, que parece adquirir vida, com árvores que 
saltariam como se estivessem em uma dança:

[...] il [Léo] regarda les gens entassés dans le wagon 
et se divertit, durant quelques secondes, de leurs 
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mines et de leurs hardes. C’étaient, pour la plupart, 
des paysans et des paysannes; l’artiste se gaudit 
de cette collection de nez; il y avait des pieds de 
marmites, des nez à retroussis, des nez gibbeux, 
des pifs épatés et fendus; il y avait des expositions 
de dents de toutes espèces, des blanches, des 
jaunes, des bleuâtres, des noires, des chicots de 
toutes formes, les uns débordant sur la lèvre, 
les autres battant en retraite dans les gencives. 
Il prit même un calepin et s’efforça de croquer 
des cous de campagnardes qui lui tournaient le 
dos, des cous tapissés de chairs grenues comme 
celles de volailles, des peaux de Caraïbes, mais 
il s’ennuya, remit son crayon dans sa poche et, 
passant la tête à la portière, regarda longuement 
cette ribambelle de maisons et d’arbres 
qui semblaient se donner la main et sauter 
devant ses yeux une gigantesque farandole. 
(HUYSMANS, 2005, p. 42-43, grifos nossos)

De Léo também tem origem a única utilização do substantivo 
“grotesco” do romance. Ao tentar escrever seus textos e falhar, o 
jovem artista sente-se exausto e tenta passar para as páginas em 
branco os seus pensamentos repletos de imagens bizarras, tal qual 
aponta o narrador: “de temps à autre, dans les bons moments, il 
écrivait une page fourmillant de grotesques terribles, de succubes, 
de larves à la Goya, mais le lendemain, il se trouvait incapable 
de jeter quatre lignes [...]” (HUYSMANS, 2005, p. 28). Embora seja 
utilizado ao longo do romance de modo majoritariamente cômico, 
o grotesco ganha uma classificação negativa nessa passagem e se 
torna terrível. De certa forma, as menções feitas aos súcubos e 
às larvas, bem como a Goya, prenunciam a prática do grotesco 
decadente das obras posteriores, como em À Rebours (1884), En 
rade (1887) e Là-bas (1891). É possível estabelecer uma ligação 
dessa concepção das figuras grotescas com a proposta do ensaio 
“Le Monstre”, publicado 13 anos depois do romance, quando 
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Huysmans defende que o monstruoso finissecular deveria se 
desenvolver a partir dos elementos microscópicos, como vermes e 
larvas (SILVA, 2019). Assim, em Marthe, já se observa a indicação 
de uma outra possibilidade para tal modo discursivo, que será 
desenvolvido paradigmaticamente em À Rebours.

O grotesco decadente
Apesar da ausência de menções à Decadência nos principais 

trabalhos sobre o grotesco, podemos identificar alguns estudos, a 
partir das últimas décadas do século XX, que começam a considerar, 
direta ou indiretamente, as relações entre o modo discursivo e a 
ficção decadente. Um deles é o do crítico Bernard Mc Elroy [1989], 
que, embora tenha escrito um livro sobre o grotesco na literatura 
do século XX, dedica um capítulo para debater as relações dessa 
poética com a ideia de decadência. Na parte inicial do capítulo, o 
autor comenta como o grotesco é bastante produtivo para retratar 
a sensação de decadência. A impressão de que as coisas teriam 
saído do controle dos homens e de que a sociedade estaria em 
degradação levaria, naturalmente, a um uso sistemático do grotesco 
pelas artes.

A confluência entre as duas poéticas se estabeleceria pelo 
próprio tipo de imagem evocado nas obras voltadas para a 
tematização da decadência. Para retratar um mundo degradado, 
os escritores tenderiam a utilizar metáforas negativas de cunho 
biológico e físico, propícias ao grotesco. Em tais universos ficcionais, 
seria recorrente a representação de seres humanos submetidos a 
seus instintos bestiais, sem controle de suas respostas emocionais 
e em constante questionamento das fronteiras estabelecidas 
social e culturalmente. Para retratar essa quebra de categorias e 
para expressar a sensação de falta de unidade, o grotesco surgiria, 
novamente, como um modo discursivo útil. Apesar de fazer essas 
considerações para analisar, na sequência, as obras de Flannery 
O’Connor, Gabriel García Márquez e Nathanael West, Elroy (1989, 
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p. 130-131, tradução minha) comenta que “a conjunção entre 
decadência e grotesco atingiu seu ápice na obra de escritores do 
final do século XIX, como J.-K. Huysmans”.

Também em 1989, a pesquisadora Séverine Jouve (1989, p. 17), 
em seu trabalho sobre a ficção decadente stricto sensu, aproxima 
a decadência ao monstruoso, a ponto de considerar este último 
como uma de suas características mais centrais: “à l’académique, 
elle substitue le monstrueux et l’hybride, à la santé la maladie, 
au rustique l’urbain, à la vertu le vice. Son objectif est celui de la 
réhabilitation du corrompu”. Na sequência do trabalho, a autora 
busca reafirmar como a Decadência visava a chocar o público 
leitor. Para tanto, buscavam-se não apenas temas potencialmente 
impactantes, tais quais o satanismo e a exploração da sexualidade 
em suas mais diversas formas, como também a descrição de 
objetos repulsivos e deformados. Os elementos normalmente 
considerados feios e desviantes eram, contudo, tratados a partir 
de uma linguagem rara, minuciosa e pictórica, que os apresenta 
positivamente. Tal reabilitação estética do horrível, do híbrido e 
do monstruoso será fundamental e fica patente na estetização das 
figuras grotescas apresentadas na ficção decadente (SILVA, 2019).

Essa linha argumentativa também foi empreendida por 
outros estudiosos. A francesa Evanghélia Stead, em detalhado 
livro sobre as monstruosidades nas artes finisseculares, destaca 
que as deformidades propostas pela ficção decadente não se 
davam apenas no nível das imagens evocadas, mas, sobretudo, 
no da própria linguagem empregada. Segundo Stead (1997, p. 
12), na Decadência, “la genèse de monstres repose donc sur 
un double bouleversement de l’ordre, naturel ou physiologique 
d’une part, linguistique de l’autre”. De fato, essa literatura foi 
pródiga em empregar uma linguagem repleta de inversões 
sintáticas, neologismos, palavras raras e outros desvios ao que 
era considerado uma utilização natural e clássica do idioma. As 
estratégias discursivas decadentes, pautadas na elaboração 
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factícia da linguagem, pouco natural, estariam em acordo com 
o próprio conteúdo grotesco apresentado. Como sustentaremos 
a partir do exemplo ficcional, o hermetismo de tais narrativas é 
capaz de magnificar o efeito grotesco das cenas, pois também 
contribui para obscurecer o sentido das imagens evocadas.

A compreensão da Decadência como uma poética que se 
estruturou sobre um modo particular de utilizar a linguagem é 
bastante produtiva e foi defendida por diferentes pesquisadores. 
De maneira hiperbólica, Jean de Palacio (2010, p. 34-35) afirma que 
“il y a bien un idiolecte particulier à la Décadence. On peut écrire 
en décadent, comme on ferait en allemand ou en anglais”. 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 de experimentação com a linguagem, que, 
recorrentemente, visava a impor dificuldades de interpretação 
para o público leitor. Esse apreço formal se constituía também 
como rejeição a uma literatura popular e a tudo aquilo que fosse 
considerado como comum e trivial.

Mais recentemente, Justin Edwards & June Graulund (2013), 
em obra especificamente sobre o Grotesco, também mencionam 
a ficção decadente em suas análises, tendo como base, mais 
uma vez, a produção romanesca de Joris-Karl Huysmans e, em 
especial, À Rebours (1884). Para os pesquisadores, esse livro 
seria representativo de um grotesco extravagante, composto 
pelo exagero de uma suposta sofisticação artística, que, de tão 
excessiva, acabaria por se aproximar ao camp e ao kitsch. Os 
autores sustentam que a busca decadente por sofisticação e por 
refinamento, mesmo com sentidos por vezes satíricos, teriam 
ensejado enredos marcados pelo bizarro e, por consequência, pelo 
grotesco. Essa forma artística permitiria tanto chocar os leitores 
quanto experimentar artisticamente, em busca, cada vez mais, 
da novidade – mesmo quando o novo significava deformidade. 
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Ao identificar esse aspecto, Edwards & Graulund (2013, p. 78-79, 
tradução minha) indicam como o grotesco é utilizado de modo a 
reforçar o caráter experimental das obras: “[...] o grotesco pode 
ser transgressivo ao desafiar os limites da estética convencional, a 
partir da desarmonia e de formas experimentais”.

Apesar de À Rebours ter sido o texto paradigmático e 
fundador da Decadência, isto é, uma fonte intertextual essencial 
para grande parte da produção 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. Como aponta Pedro 
Paulo Catharina (2005, p. 27), é significativo o fato do autor, 
considerado por vezes como o principal nome de um suposto 
movimento decadentista, “jamais ter levantado nenhuma bandeira 
nesse sentido”. Patrice Locmant (2010, p. 21) também indica essa 
falta de filiação literária do escritor francês, ao classificá-lo como 
“rétif à l’embrigadement de toute forme d’école ou de chapelle 
littéraires depuis son évasion du fort naturaliste”. 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. Tal aspecto também 
é apontado por Guérin-Marmigère, ao fazer referência ao Carnet 
vert nos arquivos do espólio do autor:

Refusant les drapeaux, Huysmans ne pouvait 
accepter le titre de chef d’école. Il réfute l’idée 
d’une paternité entre À rebours et l’émergence 
d’un roman décadent: «Avec À rebours et 
les décadents, j’ai été une Mère Gigogne 
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n’accouchant que de fausses couches». [...] À 
l’inverse d’Edmond de Goncourt qui insiste 
sur son statut de père fondateur, Huysmans, 
pourtant conscient de son originalité, ne 
se promeut pas chef de l’école décadente 
ou mystico-satanique. Par l’ensemble de 
ses commentaires, il révèle des données 
essentielles de sa poétique romanesque: 
l’indépendance et la liberté en art. (GUÉRIN-
MARMIGÈRE, 2010, p. 33)

De todo modo, a análise de À Rebours permite identificar 
aspectos essenciais para a formulação do grotesco decadente, 
que também se fazem presentes em obras de outros autores em 
diferentes literaturas nacionais. Tendo em vista os limites deste 
trabalho, teremos como foco o oitavo capítulo do livro, no qual 
ocorrem o maior número de formas grotescas. É preciso ressaltar, 
porém, que diversas outras passagens, ao longo de toda a narrativa, 
revelam a prática desse modo discursivo. Nesse ponto do romance, 
o protagonista Des Esseintes encomenda uma série de plantas para 
decorar sua casa-tebaída em Fontenay-aux-Roses. Suas escolhas 
são orientadas, contudo, por um peculiar critério: tal flora deveria, 
mesmo sendo real, parecer artificial. Com efeito, a chegada da 
encomenda em sua residência é marcada por uma descrição 
bastante grotesca, a ponto de as flores serem comparadas a 
verdadeiros monstros:

Des Esseintes exultait.
On descendait des voitures une nouvelle 
fournée de monstres: des Echinopsis, sortant 
de compresses en ouate des fleurs d’un rose de 
moignon ignoble; des Nidularium, ouvrant, dans 
des lames de sabres, des fondements écorchés 
et béants; des « Tillandsia Lindeni » tirant des 
grattoirs ébréchés, couleur de moût de vin; 
des Cypripedium, aux contours compliqués, 
incohérents, imaginés par un inventeur en 
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démence. Ils ressemblaient à un sabot, à un vide-
poche, au-dessus duquel se retrousserait une 
langue humaine, au filet tendu, telle qu’on en voit 
dessinées sur les planches des ouvrages traitant 
des affections de la gorge et de la bouche; deux 
petites ailettes, rouge de jujube, qui paraissaient 
empruntées à un moulin d’enfant, complétaient 
ce baroque assemblage d’un dessous de langue, 
couleur de lie et d’ardoise, et d’une pochette 
lustrée dont la doublure suintait une visqueuse 
colle. (HUYSMANS, 1983, p. 173)

Embora se refira aos conteúdos negativos e repulsivos das 
plantas, a descrição é feita de modo a estetizar tais aspectos. 
As diferentes espécies são apresentadas a partir de uma visão 
artística, que ressalta positivamente as suas cores e seus formatos 
bizarros. Assim, elas teriam sido imaginadas por um “inventeur en 
démence”, em um “baroque assemblage”. A prática do inventário 
também fica patente no excerto descritivo, já que o narrador se 
compraz em informar, em detalhes, não apenas os nomes latinos 
das flores, como também suas características mais curiosas. Nesses 
“contours compliqués, incohérents”, o lado natural dos seres vivos 
se combina a outros elementos, tais como tecidos, vestimentas, 
partes do corpo humano e até a brinquedos. Mesmo totalmente 
fora dos padrões da normalidade e repugnante, a observação da 
encomenda oferece uma fruição estética ao protagonista, que 
exulta de prazer.

Após admirar longamente o conjunto das plantas, Des 
Esseintes sente-se exausto e passa por dificuldades para respirar, 
em meio a tantos odores peculiares. Atônito com os estímulos 
sensoriais, ele chega à conclusão de que a natureza estaria 
completamente corrompida e de que o mundo seria dominado 
apenas pela sífilis. Nesse sentido, a contemplação estética se 
transforma em uma experiência aterradora: submetido a um 
delírio terrível, o protagonista se sente perseguido por uma figura 
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monstruosa, entre o feminino e o animalesco. Além da descrição 
ser, em si mesma, típica do grotesco, trata-se da única ocorrência 
da palavra no romance. Como podemos observar, apesar da 
cena conter certos elementos de comicidade, a personagem é 
majoritariamente “lamentable et grotesque”:

Après quelques instants, alors qu’il commençait 
à reprendre haleine, des sanglots lui avaient fait 
lever la tête; la femme bouledogue était devant 
lui; et, lamentable et grotesque, elle pleurait à 
chaudes larmes, disant qu’elle avait perdu ses 
dents pendant la fuite, tirant de la poche de son 
tablier de bonne, des pipes en terre, les cassant 
et s’enfonçant des morceaux de tuyaux blancs 
dans les trous de ses gencives.

— Ah ! çà, mais elle est absurde, se disait des 
Esseintes: jamais ces tuyaux ne pourront tenir 
— et, en effet, tous coulaient de la mâchoire, 
les uns après les autres. (HUYSMANS, 1983, p. 
178-179)

Ao longo do pesadelo, outras figuras monstruosas surgem. Uma 
delas, a mais assustadora, tem, inicialmente, um gênero indefinido 
e deseja alcançar Des Esseintes. Subitamente, já com aspectos mais 
claramente femininos, surgem de seu corpo elementos das plantas 
anteriormente observadas. A cena possui, ainda, evidente aspecto 
sexual, sobretudo quando a narração explicita que a mulher 
grotesca era, na verdade, uma representação da própria sífilis. 
Como o trecho a seguir demonstra, o contato entre o protagonista 
e monstruosidade é marcado por horror e por fascinação:

Alors il observa l’effrayante irritation des seins 
et de la bouche, découvrit sur la peau du corps 
des macules de bistre et de cuivre, recula, 
égaré; mais l’œil de la femme le fascinait et il 
avançait lentement, essayant de s’enfoncer les 
talons dans la terre pour ne pas marcher, se 
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laissant choir, se relevant quand même pour 
aller vers elle; il la touchait presque lorsque de 
noirs Amorphophallus jaillirent de toutes parts, 
s’élancèrent vers ce ventre qui se soulevait et 
s’abaissait comme une mer. Il les avait écartés, 
repoussés, éprouvant un dégoût sans borne à 
voir grouiller entre ses doigts ces tiges tièdes et 
fermes; puis subitement, les odieuses plantes 
avaient disparu et deux bras cherchaient à 
l’enlacer; une épouvantable angoisse lui fit 
sonner le cœur à grands coups, car les yeux, 
les affreux yeux de la femme étaient devenus 
d’un bleu clair et froid, terribles. Il fit un effort 
surhumain pour se dégager de ses étreintes, 
mais d’un geste irrésistible, elle le retint, le 
saisit et, hagard, il vit s’épanouir sous les 
cuisses à l’air, le farouche Nidularium qui 
bâillait, en saignant, dans des lames de sabre. 
(HUYSMANS, 1983, p. 180-181)

A partir desse exame pontual do corpus ficcional, propomos 
cinco características para sistematizarmos a hipótese do grotesco 
decadente. A primeira delas é que, ao contrário do realismo 
grotesco, a comicidade aqui é bastante suavizada e os efeitos 
de recepção preponderantes são negativos, tais como o medo 
e a repulsa. Essa ênfase no aspecto negativo e horrível ocorre, 
frequentemente, em razão do segundo aspecto característico 
do grotesco decadente: as suas diversas referências a doenças 
e à sexualidade, sobretudo a partir da união das duas temáticas, 
dando forma a uma profusão de enfermidades venéreas. Ao 
contrário de representações literárias mais miméticas, a ficção 
decadente promove um grotesco normalmente formado pelo 
inconsciente ou pela imaginação das personagens, que veem 
as formas monstruosas em delírios, sonhos e alucinações. Além 
dessa terceira diferença, é possível identificar uma grande 
preocupação estilística e pictórica nas narrativas decadentes: 
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mesmo quando os objetos são grotescos e repulsivos, busca-se 
descrevê-los de maneira minuciosa, destacando seus aspectos 
visuais e seu impacto na sensação. Por esse motivo, em diversas 
narrativas, as formas grotescas serão encaradas, paradoxalmente, 
como belas e contendo refinamento estético, a despeito de suas 
deformidades. Finalmente, ao contrário da caricatura naturalista, 
que se baseia a partir de formas reais e naturais, a prática 
decadente do grotesco se desenvolve de forma insólita e busca 
combinar os elementos da natureza a outras imagens, de modo 
a torná-los progressivamente mais artificiais, em uma herança 
caracteristicamente baudelairiana.

A análise de Marthe, histoire d’une fille e À Rebours reforçam 
a produtividade do grotesco para a poética huysmansiana e 
confirmam as vertentes já indicadas em Le Drageoir aux épices. 
A comparação entre as duas formas do grotesco na produção 
romanesca desse escritor permite não apenas identificar 
experimentações artísticas, como também observar as mudanças 
empreendidas pelo autor conforme alguns seus ideais estéticos se 
modificavam. Como afirmamos inicialmente, as obras decadentes 
ainda sustentam passagens cômicas e caricaturas próximas às 
formuladas nas narrativas naturalistas. Nesse momento, contudo, 
estabelece-se uma outra maneira de trabalhar com o grotesco. 
De fato, os preceitos artísticos da decadência de artificialidade 
e de esteticismo influenciam diretamente a maneira como as 
monstruosidades são compostas e oferecem um novo campo de 
exploração para o escritor. Mesmo sem se declarar decadente, 
Huysmans forjou convenções narrativas e discursivas da literatura 
decadente e, por extensão, do grotesco decadente, que serão 
amplamente compartilhadas por autores em diferentes países e 
tradições literárias.
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MICHEL DE CERTEAU E A HISTÓRIA COMO 
INSEGURANÇA OU O TEATRO DA PALAVRA

Daniel Wanderson Ferreira1

“O que nós chamamos de história é, a princípio, apenas uma 
narrativa” (CERTEAU, 1975, p.291). Assim se inicia o artigo de Michel 
de Certeau publicado em 1970 e intitulado “Ce que Freud fait de 
l’histoire, a propos de ‘Une nevrose démoniaque au XVIIe siècle’”. 
Trata-se de um texto em que Certeau retoma o estudo de Freud 
sobre os eventos de possessão demoníaca ocorridos em Loudun, 
no começo da década de 1630. Esse estudo de Freud, datado de 
1922, avançava sobre o terreno da história, baseando-se em fontes 
do século XVII, para traçar o diagnóstico psicanalítico dos casos 
de possessão vivenciados pelas freiras ursulinas. Como criação 
científica de interpretação psicanalítica ou narrativa histórica, 
Freud construiu uma argumentação aproximada dos eventos, 
concatenando-os em uma narrativa explicativa sobre os eventos 
ocorridos nessa cidade francesa (cf. FREUD, 2016).

Seguindo o texto de Freud e pensando nas fontes que ele 
consultou, Michel de Certeau explica o dilema que Freud enfrentou 
para montar sua narrativa como escrita precisa entre a história e 
a análise psicanalítica. Baseando-se em documento de natureza 
enganosa sobre aqueles eventos passados, Certeau mostra como 
Freud não se engana e nem tropeça por entender que o engano 
não provinha do fato de ele consultar uma fonte histórica falsa. 
1  Professor Dr. Associado do Departamento de História – UFOP. Lattes: 
3680803416038831. ORCID iD: 0000-0003-0958-1297. E-mail: daniel_ferreira_
bhz@hotmail.com.
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Também não resultava da leitura de um texto produzido com 
objetivo deliberado de perverter o que havia acontecido. O 
problema residia no jogo de palavras escritas. Freud sabia que 
havia lido um documento que antes, no século XVII, havia existido 
como diálogos, gritos, gemidos e murmúrios próprios a uma cena 
de exorcismo. Assim, Certeau deixa claro que Freud entendia a 
importância de se pensar como esse documento escrito, produção 
textual de operação da linguagem, e recuperado pelo gesto de 
leitura, havia sido produzido como oralidade e performance. 
Só a partir desse gesto de conversão, as palavras se distribuíam 
para Freud no espaço localizado de certa geografia cultural de 
um momento. O fundamental para a Certeau era compreender 
como Freud havia construído a solução de se deslocar nos lugares 
das palavras, percebendo tanto o movimento de performance 
do corpo e da voz durante a cena de possessão, quanto o 
movimento das escrituras que registraram essas cenas. Tratava-
se, assim, de entender como se percorrer um caminho cuja baliza 
é substancialmente móvel, seja por ser construída por se escutar a 
letra que se lia, seja por se entender a forma do corpo do texto 
escrito. Por fim, cabia pensar na conversão do passado como uma 
modalidade do presente segundo os esquemas psicanalíticos de 
entendimento da palavra como engano verdadeiro.

Segundo explica Certeau, Freud traçava a forma estrangeira 
dos eventos ao mostrar que se ocultava nesses “tempos sombrios” 
e nas margens do texto que ele havia lido nos documentos que 
acessou, nos termos eliminados pela escritura das palavras, gritos, 
gemidos e gestos, “a mina a céu aberto” (CERTEAU, 1975, p. 294)2. 
Na medida em que o objetivo psicanalítico era o esclarecimento dos 
sentidos da realidade, devia-se escavar as camadas da linguagem 
desaparecida. Seguindo técnica arqueológica, manobra de retirar 
lentamente as camadas de perda da oralidade, Freud buscou ver 

2 “voici que, pour Freud, ces ‘sombres temps’ sont au contraire la mine à 
ciel ouvert”.
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os sentidos do que estava mais profundo. Ele procurava nessa 
linguagem da escritura, o Urbild, o modelo, a forma original da 
cultura, melhor dizendo, em seu diagnóstico de possessão, Freud 
buscava encontrar o sentido social da lei e do fato histórico como 
aquilo que se escondia no caso de possessão.

Escapa ao nosso objetivo aqui identificar os termos segundo 
os quais o artigo sobre a técnica de Freud, publicado na revista 
dos Annales E.S.C. em 1970, seria um estudo metodológico 
que servia à operação de construção do livro de Certeau sobre 
Loudun. Mesmo assim, podemos afirmar a rede de relações dessa 
proposta metodológica que buscava escavar o discurso sobre os 
eventos que envolviam as ursulinas loudunaises do século XVII e 
o livro de Michel de Certeau intitulado La possession de Loudun, 
publicado pela editora Gallimard em 1970, na coleção Archives, 
dirigida pelos historiadores Pierre Nora e Jacques Revel. Nesse 
texto, aproximando-se do diagnóstico que lidava com o evento de 
possessão como realidade cênica e não como engano — entendido 
aqui como processo de manipulação da realidade —, Certeau 
deixava claro que “Freud tinha os quadros patológicos do século XVII 
por facilmente interpretáveis”. Além disso, novamente entendia 
que eram esses quadros as “minas a céu aberto” para que se visse 
na performance os mecanismos móveis do outro ou do passado 
historiográfico (CERTEAU, 2005, p. 203)3. Mesmo que Certeau 
percorra com Freud esse universo de compreensão dos modelos 
e diagnósticos psicológicos, e tal como ele, não os despreze — 
inclusive ao não negar e racionalizar contemporaneamente o caso 
das possuídas —, ele os explica recolocando os termos no terreno 
da história. Assim, a afirmação do engano ou a máxima “a história 
não está jamais segura” que dá título à introdução de La possession 
de Loudunganhava novo sentido. 

3 “Freud tenait les tableaux pathologiques du XVIIe siècle pour facilement 
interprétables, tels des mines à ciel ouvert”.
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É claro que havia uma história de Loudun e tanto o estudo 
de Freud quanto seu livro o atestavam. O problema é que 
compreender historiograficamente o caso da possessão implicava 
que Michel de Certeau se atentasse para uma questão precisa. 
“De hábito, o estranho circula discretamente sobre nossas ruas” 
(CERTEAU, 2005, p. 13)4, e essa natureza do inexplicável participa 
da existência e não traz grandes problemas. Porém, pode se 
transformar em crise, tal como havia acontecido aproximadamente 
entre as décadas de 1590 e 1620, quando, diante das cisões 
da cristandade e dos movimentos de Reforma, produziram-
se mudanças nas sensibilidades. Essa crise, que Lucien Febvre 
chamou de “revolução psicológica”, produziu uma instabilidade 
e pôs em xeque as formas de se pensar a ciência, a mística e as 
cosmologias (cf. CERTEAU, 2005, p. 17). Assim, diante da ruptura, 
como acontece tantas vezes, nesses momentos de crise o estranho 
espalha-se, “como inflado pela corrente”. É suficiente que “ele 
suba do subsolo, levante os bueiros que fecham os esgotos e 
invada as caves, depois as cidades”.

A pergunta para o historiador — diferentemente da análise 
psicanalítica — está ligada à vontade de saber se esse movimento 
novo “é uma irrupção ou a repetição de um passado”. Trata-se de 
refletir se lidamos com o evento do momento, produzido como crise 
do presente ou se refere a algo já estabelecido, crise subterrânea 
e que esperava uma situação oportuna para vir à tona em forma 
de evento. Para Certeau, “o historiador não sabe jamais qual das 
duas respostas deve dar” (CERTEAU, 2005, p. 13)5. Quando se visita 
Loudun, cidade ainda presente na França, deve-se ter o cuidado de 
ver como os “lugares dispersos reconstituem, graça à voz e aos gestos 
do guia, o desdobramento de uma história perdida” (CERTEAU, 

4 “D’habitude, l’étrange circule discrètement sous nos rues. Mais il suffit d’une crise 
pour que, de toutes parts, comme enflé par la crue, il remonte du sous-sol, soulève 
les couvercles qui fermaient les égouts et envahisse les caves, puis les villes”.

5 “L’historien ne sait jamais lequel des deux il faut dire”.
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2005, p. 23)6. Nesse sentido, escrever ou escriturar a história implica 
pensar que “o livro de história começa com um presente”. À moda 
de Freud, tal como Certeau explica no artigo de 1970, a história 
dispõe “as ‘ideias’ que nós temos de um passado”. Nesse espaço 
do quarteirão das palavras, localiza-se na geografia cultural do hoje 
uma possibilidade terapêutica de dar espessura e peso às ausências. 
Isso significa caminhar entre os restos ou o passado no presente, o 
que acontece quando lidamos com “documentos e arquivos”. Esses 
documentos e arquivos são “restos triados pelo acaso” e que ficam 
congelados até que os retomemos para dar-lhes “uma significação 
também nova” (CERTEAU, 2005, p. 24)7.

Essa primeira forma de compreender a história como 
insegurança coincide, para Certeau, com a variação da palavra 
história, que oscila (também em português, em semelhança ao 
francês) entre dois polos: “a história que é contada (Histoire) e 
aquela que se faz (Geschichte)”. Melhor seria dizer que nesse 
caso, a história ocupa um duplo lugar, que é “o espaço do trabalho 
e de uma mutação” ou a transformação do texto de cultura, 
documento contemporâneo do passado, em história-trabalho 
(CERTEAU, 1975, p. 291)8. Também diz respeito ao movimento 
de variação dessa mesma tópica tal como percebido por Freud. 
Justamente por lidarmos com as duas instâncias da história, há 
o movimento do que se repete como evento vivido e do que 
reinstala como escritura analítica. Assim, do texto recebido, 
proveniente de um certo lugar, reconstitui-se o texto como novo 

6 “Des lieux dispersés reconstituent, grâce à la voix et aux gestes du guide, le 
déroulement d’une histoire perdue”.

7 “Le livre d’histoire commence avec un présent. Il s’édifie à partir de deux séries 
de donnés: d’un côté, les ‘idées’ que nous avons sur un passé, celles que véihculent 
encore des anciens matériaux mais dans les circuits instaurés par une mentalité 
nouvelle; de l’autre, des documents et des ‘archives’, restes triés par le hasard, 
gelés dans les fonds qui leur affectent une signification elle aussi nouvelle”.

8 “Le mot histoire vacile entre deux pôles: l’histoire qui est racontée (Historie) 
et celle que s’est faite (Geschichte). [...] entre ces deux significations, l’espace d’un 
travail et d’une mutation”.
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instrumento narrativo ou interpretação do primeiro texto, a fonte. 
Esse novo texto é uma variação e deslocamento do primeiro. É 
uma afirmação de existência do outro. É também o outro do texto, 
pois constitui o gesto escriturário como um segundo movimento 
e segundo gesto que se lança acima e sobre o outro, coincidindo 
com ele sem jamais sê-lo. Enfim, nesse jogo coloca-se como base 
uma poética cuja forma narrativa, operação de linguagem, dá 
forma ao conceito de história/historiografia (cf. FERREIRA, 2021).

A questão, entretanto, para Michel de Certeau, é que a dinâmica 
do evento de possessão ocorrido em Loudun durante os anos de 
1632 e 1634 lida com outra forma de movimento e ação. No teatro 
das possuídas e das perseguidas pelos demônios, todo o sistema 
linguístico era localizado em artifícios ou armadilhas. As casas e 
as residências dos demônios eram os próprios corpos, dispostos 
conforme uma cidade e segundo as hierarquias sociais. “Esse quadro 
é alucinatório ou real? O que é precisamente a questão posta ao 
longo desses meses: o que é o real?” (CERTEAU, 2005, p. 181)9 — 
pergunta-se Michel de Certeau e nos perguntamos com ele diante 
de quadros das ursulinas. O que se sabe como forma de realidade 
(ou que se deixa ver e se entende como realidade no jogo de cena) 
é que Jeanne des Anges, superiora, 30 anos, estava possuída por 
sete demônios: Leviatã, da ordem dos serafins, localizado no meio 
da fronte; Amam, da ordem das potências; Isacarom, também da 
ordem das potências, localizado abaixo do osso temporal do lado 
direito; Balam, da ordem das dominações, localizado no segundo 
osso temporal, também do lado direito; Asmodeu, da ordem dos 
tronos; por fim, Behemoth, da ordem dos tronos, localizado no 
estômago. Em Louise de Jesus, 28 anos, habitavam dois demônios, 
Carom e Eazar, alojados, respectivamente, no meio da fronte e 
abaixo do coração. Jeanne du Saint-Esprit, Anne de Sainte-Agnès, 
Claire de Saint-Jean, dentre outras, repetiam nelas mesmas uma 

9 “Ce tableau est-il hallucinatoire ou réel ? C’est précisemente la question posée 
tout au long de ces mois: ‘qu’est-ce qui est réel?”.



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

144

cartografia corporal e demoníaca e, “nesses quadros moventes”, 
misturavam-se as combinações psicológicas de expectativas sociais 
e enfrentamentos de grupos como metamorfose de uma “paisagem 
cosmológica” (CERTEAU, 2005, p. 182)10.

Nesse jogo entre os corpos e as palavras, gritos e murmurações, 
senão silêncios e blasfémias, o equívoco que se multiplicava, 
segundo explica Certeau, “consiste em tirar os testemunhos, que 
constatam a face visível da coisa, a justificativa de uma face mística” 
e, ao mesmo tempo, lidar com a “cena”, a performance em “favor 
do sentido escondido”. Simultaneamente, ainda se devia criar “o 
pacto oferecido ao público” e o constitui em cena ou “pacto com 
o público”, não apenas como teatro a ser assistido. Por fim, e ao 
mesmo tempo, devia-se “defender uma linguagem” que se dava a 
ver em duas camadas diferentes e heterogêneas: o terreno a ser 
percorrido como interpretação e o lugar definido na ambivalência 
do que se queria dizer (CERTEAU, 2005, p. 184)11.

A linguagem como inscrição ou escritura documental 
de registro da oralidade, assim como a cena que acessamos 
textualmente e que os médicos e exorcistas viam estavam 
atravessadas por um duplo movimento. Menos como um passado 
que é parte do presente, as relações diferenciavam-se no tempo 
como forma ilimitada do instante que se faz outro, instalando uma 
interrupção entre oralidade e escritura. Constitui-se, portanto, 
não mais um passado que é uma modalidade do presente, não 
mais pontos de vistas e formas de expressão sobre a realidade. 
Entra-se no jogo de afirmação do múltiplo, e a própria realidade 
multiplica-se em oralidades e escrituras simultâneas, feitas 
como eventos que também variam. Trata-se, então, de pensar o 
equívoco como base, a face iluminada de algo que não se dá a 

10 “Tableaux mouvants avec lesquels se métamorphose um paysage cosmologique”.

11 “L’équivoque consiste à tirer des témoins, qui constantent la face visible de 
la chose, la justification d’une face mysthique; à faire jouer le perçu en faveur du 
sens caché; à muer le pacte offert au public en pacte avec le public; à défendre un 
langage grâce à un élément inscrit dans deux tableaux hétérogenes”.
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ver senão no tropeço, no engano, mas aqui, compreendido como 
lugar não do ato falho, nem do ato manipulado, mas do múltiplo, 
de “uma ligação entre o aqui e o além” (CERTEAU, 2005, p. 184)12.

A teratologia médica e a teratologia espiritual encontravam-se 
vinculada ao regime de verdade em crise, daí essa forma cósmica 
que instalava abertura nos corpos, produzindo simultaneamente 
a forma do corpo mundo, a forma do corpo que interligava 
homens entre si e eles ao mundo, por fim, a forma de corpo dos 
homens e do mundo (nem sempre diferenciados) com um outro 
espaço e geografia, próprios ao Além (cf. BAKHTINE, 2008). Por 
um lado, como explica Certeau, “se a medicina é nessa época um 
lugar filosófico, é porque a doença mantém, então, uma relação 
essencial com a verdade” (CERTEAU, 2005, p. 236)13. Na operação 
da clínica, Certeau entendia que aqueles médicos que assistiam 
os exorcistas e as ursulinas lidavam com o juízo cuja ancoragem 
e prática estava presa ao gesto de se ver, mesmo quando a visão 
já estava constituída teoricamente como espelho explicativo, 
como forma de mundo que dificilmente se deixava abalar, posto 
que presa à forma do cosmo que era também um lugar de forças 
divinas. Logo, o juízo antecedia a prática e a reinstalava ao mesmo 
tempo. A prática de observação, por sua vez, construía o juízo e 
se refazia em prática clínica. Já na esfera mística da hierarquia 
eclesiástica e na cosmologia cristã — analogicamente participante 
da mesma forma de mundo —, o caso da possessão de Loudun 
era uma situação religiosa, logo, como toda situação “simboliza o 
trabalho de discernir as verdades misturadas com as palavras das 
possuídas”. A cena de exorcismo, no entanto, traía “duas reações 
bem diferentes”. Devia ser percebida a corrupção da verdade que 
estava misturada com a mentira e, ao mesmo tempo, o poder da 
Igreja, ameaçado pelas novas interrogações, como a que instituía na 

12 “la liaison entre l’ici et l’au-delà”.

13 “Si la medicine est à cet époque um lieu philosophique, c’est que la maladie 
entretient alors un rapport essentiel avec la vérité”.
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clínica médica. A mística era uma variação constante e movente de 
um poder misturado ao constrangimento, naquilo que o vocábulo 
constrangimento ainda porta de sua etimologia latina:constringo 
traz a ideia de ligar estreitamente e encadear. Também se refere 
ao corpo carregado de cadeias ou pesos, dentre outros sentidos. 
Enfim, trata-se da ideia de que se pode “constranger o demônio” 
(CERTEAU, 2005, p. 282-283)14. Então, a insegurança da escritura 
historiográfica lidava com o gesto de imaginar como, na cena de 
Loudun, se fazia o demônio vir à tona pela força da Escritura, ao 
mesmo tempo em que a própria Igreja tinha sua esfera de atuação 
ameaçada pela angústia de explicações alternativas e que surgiam 
do teatro de suas falhas e brechas escriturárias.

Para Certeau, a operação e a escritura historiográficas 
lidavam, neste texto produzido sobre Loudun, com um fato que 
simultaneidade comporta sua oposição ou inverso. Muito embora 
em uma lógica linear isso pareça impossível, Certeau destaca que 
se assistiu em Loudunas condições de multiplicação do tempo. 
“Situação cartesiana ou pré cartesiana!” (CERTEAU, 2005, p. 252)15. 
De fato, a verdade escapava aos olhos mesmo que se desse a ver 
por eles. Assim como os murmúrios, os silêncios, os gemidos e as 
falas eram metamorfoses de tempo, constituíam-se também como 
lugares ou espaços. Percorriam-se as palavras, transmutadas em 
cenas nos corpos e nos espaços das hierarquias sociais. Segundo 
Certeau, “essas diversas terapias têm por sentido serem táticas 
demonstrativas. Elas devem constranger o corpo a falar em 
testemunho da ciência que as organiza” (CERTEAU, 2005, p. 246)16.

14 “c’est une situation religieuse que symbolise le travail de discerner les vérités 
mêlées aux paroles des possédées. Mais la pratique de l’exorcisme trahit deux 
réactions biens différentes. [...] Deux mots reviennent constamment dans les 
discussions: pouvoir et contrainte. On le répète: l’Église a le pouvoir de contraindre 
le démon”.

15 “Situatio cartésienne ou pré-cartesinne !”.

16 “Ces diverses thérapeutiques ont pour sens d’être des tactiques 
démonstratives. Elles doivent contraindre le corps à parler en témoin de la science 
qui les organise”.
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A base movente é importante de ser entendida, pois sem 
ela a história se enrijece entre o sim ou não, o aqui ou o além, 
quando as formas do engano e os círculos da diferença afirmavam, 
analógica e pluralmente muitas formas de mundo. Nesse sentido, 
“a teatralização do exorcismo se reforça pela recusa de admitir um 
problema sobre a verdade que se põe em termos novos”. Loudun 
é, misticamente, o impasse, “o produto de uma parada, o sintoma 
de uma despossessão — o exorcismo como gesto de despossuir a 
possuída — negada” (CERTEAU, 2005, p. 285)17.

O que entendemos é que a leitura de La possession de Loudun 
deixa ver em que medida Certeau não identifica apenas a variação 
da história como vida e da história como narrativa. A incerteza 
é multiplicada e a radicalidade se instala nisso. La possession 
de Loudun, esse livro tão particular de Michel de Certeau, 
relaciona-se às aberturas ou ao fato de não se poder pensar a 
historiografia e a própria realidade linguística como referências de 
continuidades. Parte-se do presente psicanalítico, mas revendo-o 
como metamorfose e caminhada que lida com o outro de forma 
particular. De um lado, é a forma que varia na ilimitação do que 
chamamos tempo. Portanto, a incerteza surge do fato de que as 
personagens jamais são as mesmas. De outro lado, é o lugar que 
nunca se repete. As personagens, as vozes e os murmúrios são 
sempre outros, passam da voz à escritura sendo voz, da escritura 
à voz sendo escritura. É apenas “uma cadeia de palavras”, como 
afirma Certeau recorrendo a Lacan (CERTEAU, 1975, p.309)18. Na 
história, enfim, o que existe é um esforço imenso de montagem 
de uma cena. Talvez nisso haja uma tópica em comum com tantos 
historiadores. A questão radical, contudo, em Certeau é que a 

17 “La théâtralisation de l’exorcisme se renforce du refus d’admettre um 
problème de vérité qui se pose en des termes nouveaux. Elle est le produit d’un 
arrêt, le symptôme de la dépossession déniée. La représentation du pouvoir est 
d’autant plus spectaculaire qu’elle trahit davantage l’angoisse de le perdre — ou de 
l’avoir perdu”.

18 “une chaine de mots”.
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narrativa não é feita pelo quem, mas pela palavra que carregamos 
e que queremos, por ela, verificar a própria existência. O limite 
a ser investigado está assim no jogo da operação performática e 
insegura das palavras em cena e movendo-se aqui e além, no hiato 
do próprio tempo como descontinuidade, bem como do passado e 
do presente como diferença múltipla.
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DAVID, LES FEMMES ET LA MORT: 
REPRESENTAÇÕES DE SILÊNCIO E DE FIM

Danielle Barbosa1

Introdução
A construção da memória ocorre com a formação da habilidade 

de contar histórias, mas não somente nela se encerra. Ou, pelo 
menos, pode-se fazer tal afirmação sobre a memória que, segundo 
Sigmund Freud (2010b [1914]), está sujeita ao esquecimento, pois 
é aquela que consiste no conjunto de rememorações oriundas 
das experiências conscientes. Diferentemente da memória 
inconsciente, esse tipo de memória tem costuradas as lembranças 
que não estão no conteúdo recalcado e que matizam o cotidiano 
– no riso, no direcionamento dos afetos, no estabelecimento dos 
laços entre passado e presente interpessoais.

David, les femmes et la mort, de Judith Vanistendael (2012), 
pode ser lido dentro dessa percepção freudiana da memória 
consciente, na perspectiva do deslocamento. Roudinesco e Plon 
(1998) situam o deslocamento em seu aspecto onírico e cotidiano, 
na combinação de experiências.

O processo de deslocamento começa a assumir 
sua forma definitiva em 1899, na primeira versão 
do artigo “Lembranças encobridoras”. Trata-

1  Doutoranda no Departamento de Teoria e História Literária do Instituto de 
Estudos da Linguagem (IEL) – Unicamp. Pesquisadora do Grupo U-TOPOS – Utopia e 
Renascimento. Lattes: http://lattes.cnpq.br/8455467267708698 ORCID iD: https://
orcid.org/0000-0001-5860-8260 E-mail: d980935@dac.unicamp.br.

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=8E105B110B96963BE9F0DF2A449CD556
https://orcid.org/0000-0001-5860-8260
https://orcid.org/0000-0001-5860-8260
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se de explicar as razões das escolhas efetuadas 
pela memória entre os diversos elementos de 
uma experiência vivida. Duas forças psíquicas 
entram em confronto, uma trabalhando na 
memorização de acontecimentos importantes, 
outra sendo uma resistência que se opõe a esta. 
O conflito termina num compromisso: “... em vez 
da imagem mnêmica originalmente justificada, 
ocorre uma outra imagem mnêmica, que substitui 
parcialmente a primeira por deslocamento na 
associação.” Essa função do deslocamento é 
confirmada quando da reformulação desse artigo, 
por ocasião da publicação da Psicopatologia da 
vida cotidiana*: o deslocamento é, na verdade, 
a operação responsável pela existência das 
lembranças infantis que se referem à coisas 
indiferentes ou secundárias. O deslocamento 
consiste numa operação de substituição, que 
incide sobre impressões importantes cuja 
memorização esbarrou numa resistência, e 
cuja existência será estabelecida pela análise. 
(ROUDINESCO e PLON, 1998, p. 148)

A apresentação do conceito de deslocamento tão rapidamente 
neste texto se justifica por aquilo que o romance/ bande dessinée 
traz como representação da dualidade entre vida e morte. A história 
de David e de sua família de mulheres (esposa, filhas e netas) 
chega ao leitor como uma história de silêncio e conformidade, até 
o momento em que David recebe de seu médico o diagnóstico de 
um câncer de laringe em fase terminal. O romance passa a buscar 
a resolução da comunicação entre David e suas filhas e netas, 
a narrativa da doença, a resolução de conflitos, a passagem do 
silêncio à narração, até que David encontre seu fim na eutanásia. 
Nesse sentido, o deslocamento ocorre a partir da necessidade 
da comunicação, da resistência quanto ao comunicar e se realiza 
no compartilhamento da morte, do luto em vida e do início do 
processo curativo familiar.
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Dessa forma, é possível visualizar a utilização de três eixos 
argumentativos, quais sejam, (i) a construção da memória a partir 
da vivência; (ii) o ciclo de luto e melancolia; e (iii) os conteúdos 
simbólicos da natureza do câncer de David, que permitem o 
deslocamento no romance. Esse eixo psicanalítico, composto por 
angústia, luto e melancolia, é acompanhado de outro, formado 
pelas dualidades: vida e morte, fala e silêncio, coletivo e solidão, 
cuja demonstração é feita pela autora na forma de texto e 
imagem, onde a relação dialógica entre os elementos formadores 
do bande dessinée são indícios do deslocamento de David e dos 
movimentos familiares.

Mas por que seria David, les femmes et la mort um exemplar 
cuja análise seria de relevância para os estudos literários? A 
resposta para tal se encontra em um problema contemporâneo; 
ao apresentar a trajetória de David e de cada uma das mulheres de 
sua vida, o romance/ bande dessinée propõe uma obra de gênero 
dual: a iconografia representativa do gênero bande dessinée, mas 
sua estrutura permanece como a estrutura do romance. Essa 
dualidade é parte da estratégia de Vanistendael para que o leitor 
acesse a mesma dualidade em David, vivo e morto, silencioso e 
falante, assim como nas singularidades da família.

Dessa forma, este artigo tem a intenção de apresentar uma 
breve análise dos elementos angústia, luto e memória presentes 
em David, les femmes et la mort em uma chave freudiana, com 
a atenção voltada para o deslocamento desses elementos entre 
os conteúdos latentes e manifestos, considerando a psicanálise 
freudiana como a chave analítica que permitirá uma interlocução 
entre esses dois aspectos.

O romance em quadrinhos
Nos termos de apreensão de espaço e tempo, Erich Auerbach 

(2013) argumenta sobre as dificuldades do romance em criar as 
imagens e fixá-las, simplesmente pelo fato de o gênero não dispor 
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da liberdade para a elaboração das imagens. O conhecimento 
de suas restrições chega com o aporte oferecido pela linguagem 
cinematográfica, que contrapõe a celeridade imagética ao 
romance, cuja linguagem é limite da situação de espaço e tempo 
(AUERBACH, 2013, p. 492).

Nesse sentido, existe a vantagem do gênero bande dessinée 
(aqui, chamado pela abreviação BD) na adição à composição do 
romance. Este trabalho não trata diretamente dos desafios e 
limites do gênero, mas de sua apropriação de imagem e texto na 
convergência de um sentido quanto à formação da memória e dos 
afetos. Levando em consideração uma definição de memória mais 
abrangente, como a de Hannah Arendt em A Condição Humana 
(2007), torna-se relevante imprimir uma definição quanto à relação 
entre memória e experiência.

Além das condições nas quais a vida é dada 
ao homem na Terra e, até certo ponto, a 
partir delas os homens criam as suas próprias 
condições que, a despeito de sua variabilidade 
e sua origem humana, possuem a mesma força 
condicionante das coisas naturais. O que quer 
que toque a vida humana ou entre em duradoura 
relação com ela, assume imediatamente o 
caráter de condição da existência humana. 
(p.17)

O BD se torna válido como componente da análise quando 
aproxima memória e experiência, se levamos em consideração a 
produção da imagem como elemento anterior à escrita no registro 
da vivência. Mais do que um registro, entretanto, a literatura 
representa um amálgama simbólico da experiência histórica 
que entra como componente na percepção humana quanto à 
sua compreensão de seus processos, de sua trajetória e de sua 
temporalidade. Nessa abordagem arendtiana, a trama narrativa, 
que se confecciona a partir da ação individual no mundo da 
vida, constitui seu significado e sua importância no retrospecto 
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(ARENDT, 2007, p. 186), o que permite à experiência anterior 
tornar-se significante para o sujeito que produz a narrativa, da 
mesma forma e na mesma medida que para seu receptor. A forma 
como se comporiam os sentidos teriam conexão com a transmissão 
da memória que, por sua vez, passa a ser construída a partir do duo 
lembrar-esquecer. A partir da relação entre a ação humana, seu 
significado pode se manifestar plenamente e ser incorporado a 
uma narrativa, histórica ou ficcional, em um tempo já distante do 
tempo de produção.

Difere a memória narrativa, assim, do entendimento da 
memória em Sigmund Freud. A memória foi amplamente 
observada por Freud como o espaço da elaboração dos conteúdos 
de apreensão consciente, colocando aquele conceito em uma nova 
dualidade. Freud relacionou a memória psíquica ao inconsciente 
como aquilo que não existe de forma simples e não pode ser 
acessada com objetividade empírica. Para a manutenção da 
memória psíquica, o aparelho especializou funções de recepção 
e criação por meio da absorção do mundo; de conservação, 
para que fosse mantida a memória, ainda que inacessível; e de 
preservação, permitindo que a memória seja instrumento acessível 
e inacessível de forma a garantir a integridade da psique (FREUD, 
1996c [1940], p. 6). Essa memória é parte constituinte do aparelho 
psíquico e, juntamente com a linguagem, participa da construção 
do processo psíquico e interage com outras memórias (como a 
reminiscência, passível de esquecimento). A linguagem auxilia 
na transformação, reorganização, representação, modificação e 
garantia da experiência cultural em contato com as singularidades.

O que a psicanálise apresenta como versão à lembrança, 
à rememoração e à reminiscência é o processo que permite 
a repetição desses conteúdos da memória psíquica. Estando 
relacionadas, essas formas de lembrar e esquecer são 
representativas da fala do inconsciente, chave de recuperação 
no processo analítico. É possível argumentar, em David, les 
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femmes et la mort, que os personagens são apresentados em 
grande parte como elementos mnêmicos daquilo que pertence 
ao cotidiano, mas igualmente do que pertence à angústia de 
David, como composição de seu repertório psíquico. A angústia, 
aqui vista como um elemento que une os opostos fala-silêncio e 
memória-finitude assim como a noção de deslocamento, tomam 
corpo a partir do processo de lembrar e esquecer do romance. 
Como evidência, o romance oferece as formas relacionais entre 
as mulheres e David na iminência de sua morte – no processo de 
constituição do luto e de resolução das diferenças. Antes de tudo, 
entretanto, é mister observar o romance/ bande dessinée e suas 
características genéticas.

Angústia e deslocamento
David, um livreiro de Berlim na casa dos cinquenta, descobre 

que tem câncer na véspera do nascimento de sua neta Louise. 
David vai preferir calar a sua doença, não falar da sua dor e do 
seu inevitável fim, para completar seu ciclo de vida no campo do 
prazer. Sua esposa Paula, suas filhas Miriam e Tamar, assistirão 
impotentes a sua morte lenta e dolorosa. Por sua vez, cada uma 
delas irá desenrolar a trama, evocar trechos de sua história 
pessoal, detalhar sua relação com David, abordar sua relação com 
a doença que irá progredir, inevitavelmente, ao longo dos quatro 
capítulos do livro. O final foca nele, em David, seu lento declínio, 
sua aceitação da doença, até a morte por eutanásia.

A descoberta do câncer leva David a uma transformação 
instantânea. Taciturno, a fala nunca lhe fora uma ferramenta e, 
na iminência de perdê-la, seria por meio dela que a decisão de 
resolver suas diferenças com a família passa a lhe dar sentido. 
Essa premissa do BD norteia a ação subsequente, a partir do 
desvelo de imagens e texto que aproximam o leitor da angústia da 
primeira perda – a perda do corpo.

Freud apresentou diferentes conceituações para a angústia. O 
primeiro deles, presentes nos ensaios anteriores a 1926, situavam 
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a angústia no campo dos afetos2, coma manifestação física do 
sofrimento interno. E como um produto do recalcado. A primeira 
teoria da angústia (FREUD, 2010c [1905]) a situa como a libido não 
investida. A partir de 1917, a angústia apresenta dois momentos: 
a angústia do real, relacionada com as reações de processos de 
defesa, cuja descarga imediata gera uma resposta fisiológica. Se 
diferencia – deforma conceitualmente importante – da angústia 
neurótica, que surge frente a um perigo imaginado, fantasiado. A 
ideia do processo de defesa foi abandonada por Freud em 1926 
em Inibições, sintomas e angústia (2010a [1926]), Freud reformula 
a primeira teoria da angústia e a coloca no campo da castração, 
ou seja, do afeto gerado a partir do conteúdo recalcado para os 
elementos psíquicos de origem edípica e, portanto, relacionados 
à infância.

O romance, ao apropriar-se dessa noção, coloca David em 
uma posição de angústia desde a relação de transferência de sua 
subjetividade a partir do medo da castração. A relação é estipulada 
através das mulheres em direção ao médico, que passa a ter a 
chave da finitude. Esse deslocamento é apresentado como um 
elemento onírico, com as imagens da morte como a fragmentação 
dos elementos corpóreos: a desintegração do eu em relação 
ao corpo físico é representada muitas vezes com a presença do 
esqueleto como a última unidade estrutural (Figura 1). A presença 
da filha Miriam na imagem oferece indícios da reconfiguração 
de David de acordo com sua nova posição–entre vida e morte, 
narração e silêncio.

2  O termo “afeto” é aqui utilizado como a expressão neurofisiológica dos 
processos emocionais, ou seja, daquilo que pode ser observado como resposta 
emocional a fenômenos físicos; e não exatamente à emoção em si, essa, 
de constituição íntima. Assim, o afeto é identificável como um fenômeno 
igualmente psíquico.
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Figura 1– Capa da edição de 2013

Fonte: VANISTENDAEL, Judith. David, les femmes et la mort. Bruxelas: 
Éditions Le Lombard, 2013, 2. ed. (Representa a angústia e a recomposição 

de David em sua condição de vida e morte).

Freud conceitua o deslocamento como o investimento 
pulsional para um objeto disponível e seguro, enquanto o objeto 
primário da pulsão encontra-se indisponível ou inacessível. Há 
o deslocamento quando o Eu busca o alívio do afeto mediante 
às barreiras geradas pelo Supereu em direção a uma expressão 
acessível para a pulsão (2010a [1926]). Esse alívio, como uma 
expressão do inconsciente, é realizando de forma simbólica com 
a geração das imagens oníricas de forma a constituir, no objeto 
secundário, uma relação com o consciente.

No caso da angústia, o deslocamento promove as 
representações oníricas da angústia em torno da ideia da morte 
e do fim do corpo. O mesmo se dá com a localização do câncer: 
a laringe. Com a iminência da impossibilidade da fala, o câncer é 
deslocado para as filhas – passam elas a ser aquilo que deve ser 
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resolvido, não a doença. A representação do prazer se desloca para 
a neta Louise e a representação da morte se desloca para o contato 
com o delírio do fantasma da avó, que auxilia David no caminho 
para a aceitação da finitude. A partir daí, estando todas as mulheres 
engajadas no processo do câncer terminal, inicia-se a trajetória 
do fim que dará início ao luto, ainda em vida, em uma perspectiva 
de diferenciação entre seus processos e aqueles formadores da 
melancolia, conforme o ensaio de Freud (1996d [1917]).

O luto, a melancolia e o Eu
No luto, a sensação física da perda se soma à escolha objetal 

como pontos teóricos primordiais. Difere da melancolia quanto 
à externalização da veracidade da dor (o ato melancólico tende 
a uma maior intensidade). Ao processo do luto, assim, unem-
se as dualidades singulares e subjetivas–há David, o pai; e há 
David, o homem. Estando esses dois elementos integrados, 
David se encontra funcional. A introdução do câncer transtorna 
a expectativa da singularidade e da subjetividade pai, enquanto 
cria uma imagem esperada – o que, para Freud, seria o produto da 
elaboração dos signos culturais, de uma ética preexistente e do ideal 
do eu (ich-ideal), mecanismos de preservação do Supereu (FREUD, 
1996a [1920], p. 47), que, em linhas gerais, realiza a identificação 
da frustração na quebra da expectativa do comportamento 
esperado no papel de pai (ideal do eu) e o choque na realidade 
do câncer e da proximidade do fim (p. 55). A culpa também pode, 
segundo Freud (1996e [1930]), ser uma manifestação do luto, da 
necessidade de apaziguamento da experiência.

O luto pode ser compreendido como parte da criação 
da memória funcional, ou seja, a memória que visa oferecer 
fundamento, alicerce e conteúdo para a narração da experiência 
anterior. A realidade da própria morte, a angústia que permite o 
luto em vida e o espelhamento e deslocamento de sua subjetividade 
para suas filhas e médico tornam David um indivíduo fragmentado, 
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mas que deve ser remontado na narrativa pelas mulheres. Nesse 
sentido, o mecanismo de defesa de deslocamento (assim como 
o de sublimação) tomam grande importância no movimento de 
retirada do narrador, ou seja, a supressão do Eu para que o centro 
narrativo se localize no Eu ideal (ideal Ich). O deslocamento permite 
que a narração se aproprie dos efeitos negativos das tensões 
acumuladas por meio da experiência e os direcione à expectativa 
idealizada. Os efeitos desse movimento são positivos para o 
equilíbrio das pulsões e para que seja igualmente satisfeita a 
sublimação das emoções geradas no luto em direção à resolução da 
memória. Para Freud, esse movimento geraria uma representação 
imperfeita, ainda que o Eu se mantenha íntegro, mas não intocado 
(FREUD, 1996b [1937], p. 172).

Quem é, então, David, ante a realidade da morte em suas 
estruturas? Podemos perceber que a relação entre angústia e 
silêncio são poderosos elementos de formação da memória em 
David. De uma forma não linear, um primeiro elemento trazido 
pela obra é o nascimento da neta Louise. O nascimento é, para 
David, a continuidade e a novidade ao mesmo tempo. Louise 
representa a disrupção entre o silêncio de David e a fala de seu 
afeto distante pela família comunicativa. A localização de seu 
tumor – a laringe, região onde se localizam as pregas vocais – 
formulam a representação da fala que decai. São duas dobras de 
músculo e mucosa que se estendem horizontalmente na laringe, 
com fixação anterior na face interna da cartilagem tireóidea, 
formando a comissura anterior. A fonação, a emissão do som, a 
elaboração da mensagem – todos esses elementos são deficitários 
em David. Todas as mulheres concentram a fala. Diferentes 
em idade e origem, sua fala converge e tece aquilo que seria 
a trama de afetos familiares a David e por ele compartilhados, 
sem, entretanto, ter que transformar o reconhecimento dos 
afetos em ação comunicativa, ou seja, na elaboração de novos 
conteúdos conscientes. Assim, David termina por formar 
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conteúdos mnemônicos, onde os elementos família, mensagem e 
novo passam a constituir uma entidade viva e independente, que 
constitui a expressividade de David sobre sua condição de saúde.

É possível propor a passagem de David do processo de luto 
para um outro, melancólico. Juntemos a melancolia de David à sua 
angústia: o que daí sobressai é sua incapacidade de lidar com a 
realidade de seu tumor laríngeo. Da mesma forma, a expressão de 
sua melancolia ante à inexorabilidade de sua condição manifesta 
o desejo de recuperar aquilo que foi perdido. A impotência se reflete 
no ato comunicativo, resultando nesse silêncio característico 
da personagem. A possibilidade da morte no silêncio é o fator 
estressante que aproxima David de sua condição de angústia e 
o resultado: a transferência da responsabilidade narrativa para 
as mulheres da família no deslocamento facilitado pelo BD, na 
ilustração das imagens oníricas de dor e de memória. Cada uma 
delas manifesta na fala a angústia e o estabelecimento da memória 
como elo entre aquilo que é do campo da vivência e daquilo que 
compreende a manutenção dos elementos que constituem a 
consciência de seu tempo e de seu entorno, o que só é possível por 
meio da resolução da memória – o esquecimento para lembrar.

No caso de David, as diferentes memórias – a narrativa, coletiva, 
do âmbito das mulheres; e a lembrança, individual, que encontra o 
silêncio como expressão. E é no silêncio narrativo formado pelas 
representações duais. Os dois últimos capítulos são o da filha Tamar 
na viagem de veleiro com David e a subsequente hospitalização 
deste. A visita de Paula, a atual esposa, ao hospital representa os 
últimos momentos de David enquanto ele pode falar. Logo após a 
visita, David realiza uma traqueostomia e esse é o fim da fala. O 
adeus havia sido dado durante a visita, e não na iminência da morte. 
As páginas seguintes são a narração silenciosa de Georg, seu médico, 
enquanto realizava a eutanásia de David.

Resta apenas observar a distância entre início e fim. A morte é 
o elemento narrativo que perpassa as relações, dando contorno ao 
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direcionamento libidinal de David. Marcando uma noção de início 
no nascimento do bebê Louise e um desfecho no fim de David, há 
dois pontos de análise importantes:

1) O bebê Louise cria o movimento de estabelecimento de 
uma nova narrativa, onde o coletivo de mulheres passa a 
elaborar um novo repertório de memórias a partir da ideia de 
uma morte que já ocorreu. O câncer terminal de David é um 
ponto resolvido nesse movimento. É incurável e não pode ser 
mudado. Torna-se o luto conforme aquilo que Freud chama 
de “esvaziamento do mundo” (FREUD, 1996d [1917], p. 278);

2) O câncer de laringe de David representa a realização de 
sua inatividade comunicativa e incapacidade de estabelecer 
narrativas. A angústia da personagem se associa à ideia de 
finitude e um súbito pesar pela vida não compartilhada – 
fato que se torna impossível a partir da gravidade do quadro. 
Torna-se evidente o momento melancólico a que Freud 
chama “esvaziamento do Eu” (FREUD, 1996d [1917], p. 279).

Morte e vida formam um novelo nas relações de David, les 
femmes et la mort, onde as personagens se esforçam para encerrar 
o capítulo da morte, vivendo a melancolia e criando memórias a 
partir da chegada de uma nova mulher para a família. A David, cujo 
destino era o silêncio, partindo de uma vida silenciosa, na realização 
da fala no instante em que era sentida a ausência da atividade 
narrativa como instrumento de estabelecimento temporal. Em 
Recordar, repetir e elaborar (2010b [1914]), Freud ressalta a 
necessidade da lembrança, ou melhor, do resgate da recordação 
por meio do acesso do consciente. Trata-se, evidentemente, de um 
ensaio sobre a linguagem e o recalcado, relação que Freud situa no 
âmbito do acesso e da resistência (p. 147-149). A resistência não é 
tão importante quanto o acesso, que permite o ato de recordar. E 
recordar é a ação do acesso para a produção de um novo projeto 
com vistas a mudanças na escritura da vida. As mulheres, então, 
lidam com o silêncio e a fala como ferramentas de um sistema onde 
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a chave dessa escritura é a chegada ao consciente daquilo que deve 
ser ressignificado: o fim da angústia, o fim da memória, sem que 
esse fim represente o fim da vida.
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Dentre as várias participações em eventos por ocasião da 
celebração do centenário do nascimento do escritor Jean-Paul Sartre, 
em 2005, uma, em especial, chamou a minha atenção. Com base 
no Qu’est-ce que la littérature? um debatedor sustentava que, no 
limite, a literatura sartriana claudicava porque o autor de La nausée 
teria optado pela razão em detrimento da sensibilidade: tendo seus 
escritos de 1948 como a “prova viva” de que a poética deveria ser 
preterida em favor da política e de que literaturas à thèse, abolindo a 
arte e expressando o “querer-dizer” teleológico, privaria o filósofo de 
integrar o panteão dos “grandes escritores” literários de seu tempo.

Cumpre, inicialmente, fazer uma ressalva técnica: o 
pesquisador de um autor não detém uma procuração que 
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o constitua seu “bastante advogado”. Ademais, jamais seria 
atribuição de investigadores a assunção de tal papel por uma 
razão simples – é a obra que se defende (ou não) das interpelações 
que lhe são endereçadas e das objeções que lhe são dirigidas. 
Aos pesquisadores, cabe tão somente a tarefa de situá-la 
historicamente, localizá-la espacialmente, lançar luz sobre o texto e 
seu contexto, fornecer elementos inauditos aptos a reposicionar as 
peças no tabuleiro das controvérsias; em suma, contribuir para 
o debate não em favor de um autor ou de uma obra, mas do 
enriquecimento do polemikós em prol da honestidade intelectual.

Com efeito, pinçado propositalmente de uma gama excepcional 
de escritos e desconectado das reentrâncias plurifacetadas do 
pensamento sartriano, Qu’est-ce que la littérature?, verdadeiro 
manifesto da literatura engajada, circunscrito às circunstâncias 
históricas do pós 2ª Guerra, mais se aproxima do diálogo entre 
os Smith e os Martin, de Ionesco, do que de um direcionamento 
sartriano para um projeto poético. O conjunto da obra do 
autor, entretanto, tomado em sua inteireza, contraditaria 
consideravelmente uma análise mais apressada, menos acurada e 
pormenorizada do tema.

No outono de 1980, ano da morte de Sartre, Raymond Aron, 
antigo amigo de quem havia se afastado por décadas, sobretudo 
por divergências político-ideológicas, publica, sob sua direção, 
na revista Commentaire, que fundara dois anos antes, o seguinte 
poema, escrito em 1924, e que Sartre lhe dera na juventude, 
sensivelmente embebido na síndrome de Peter Pan.

Je suis un petit garçon qui ne veut pas grandir
Oh, hé, oh!
Je suis un petit garçon, qui ne veut pas grandir.
Le jeu. Le jeu du vent dans les arbres. 
Le jeu des feuilles dans le vent.
Le jeu de lamer dans la mer
Le jeu du soleil sur la pierre blanche.
Et lanature,quiest mon jeu préféré. 
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Pensez-vous que je vais les laisser làcomme des 
poupées éventréespour le plaisir de devenir 
unhomme?
Je suis un petit garçon, qui ne veut pas grandir. 
Les choses que je connais,les hommes les 
connaissent aussi. 
Mais ils ne savent pasjouer avec elleset ils leurs 
sont asservis. 
Ils connaissent comme moi la vérité.Mais ils en 
sont les esclaves. Ils font prêter serment aux 
mains spatuléesdevant les tribunaux. 
Est-ce donc là la vérité?
Mais lorsque je fais des bulles de savon, la 
vérité de mes bulles, c’est leur teinteverte ou 
violette. 
Et les choses merveilleuses qu’on voit au 
travers.
Et c’est aussi, la manière étonnante et propre à 
chacune d’elles,qu’elles ont de crever la vérité. 
Lorsque je m’entretiens avec moi-même,c’est la 
teinte verte ou violette de mes pensées. 
Ce sont les choses merveilleusesque je vois à 
travers mes pensées:
les palais, les dieux, les petites fillesqui dansent 
dans les bulles. 
Et c’est aussi la manière singulièrequ’elles ont 
de crever soudain. 
Et le jeu de la vérité est un de mes jeux 
préférés,
car je suis un petit garçon qui ne veut pas 
grandir.
Tout est jeu. Tout est jeu pour moi au monde.
Je joue dans les terresavec les tourbillons du 
vent qui me roulent à leur gré n’importe où.
Avec l’aveuglement des tempêtes.
Mais je me retrouve toujours aussi pur qu’ils 
m’ont pris. 
Bien qu’ayant eudes jours entiers les pires 
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poussières pour compagnes, car la bise sur mon 
corpset la tourmente en mon cœur ne sont que 
des jeux.
Si vous voulez savoir combien je suis pur
oh peuple d’hommes mûrs avilispar des choses 
sérieuses, regardez ma bouche,pure comme un 
champsde grillons et qui provoque un tendre 
sourire car elle est faite pour jouer.
Regardez mes yeux, voleurs des rayons du soleil 
et qui les rendent parrailleriesau vieil astre 
paternel qui dira le jeu du voleur de soleil.
Admirez le balancement charmant et comique 
de mes boucles.Et lorsque à ma vue le regret de 
votre enfance perdue aura fait coulervos pleurs, 
songez que mon âme est cent milles fois plus 
pure que mon visage,car je suis un petit garçon 
qui ne veut pas grandir.

Fotografia 1- Sartre e sua mãe

Fonte: (COHEN-SOLAL, 1985, p. 381).
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Pelas mãos do seu “petit camarade” da Escola Normal Superior, 
descobre-se, então, que aos 19 anos, Sartre já manifestava uma 
verve poética que se espraiaria por um sem-número de textos dos 
quais a falaciosa autobiografia Les Mots4 viria a se destacar como a 
obra-prima mais bem lapidada, diferenciando-se do poema inaugural 
pelo refinamento concedido à ironia e pelo trabalho artesanal de 
cerzimento do seu gigantesco capital cultural, disseminado sob a 
forma de patchwork, no conjunto de seus escritos.

Num diálogo com Michel Sicard, Jean-Marie Drot5 ratificaria a 
relação de Sartre com a poética ao afirmar: “Se se tratasse de um 
jogo de adivinhação literária, apostaríamos nos poetas e não em 
Sartre, todavia, foi Sartre quem escreveu essa passagem”:

En un mot – quoique Calder n’ait rien voulu 
imiter – parce qu’il n’a rien voulu sinon créer 
des gammes et des accords des mouvements 
inconnus – ils sont à la fois des inventions 
lyriques, des combinaisons techniques 
presque mathématiques et le symbole 
sensible de la Nature vague, qui gaspille le 
pollen et produit brusquement l’envol de 
mille papillons et dont on ne sait jamais si 
elle est l’enchaînement aveugle des causes et 
des effets ou le développement timide, sans 
cesse retardé, dérangé, traversé, d’une idée. 
(ACCADEMIA DI FRANCIA, 1986, p.7)

No que tange explicitamente à sedução artística, no plano 
histórico, é também na juventude6 que se fazem pressentir as 

4  Foi Phillipe Lejeune (1975, p. 209-207) quem desvendou uma importante 
chave de leitura, desmascarando a prestidigitação da autobiografia sartriana ao 
anunciar que onde parece haver sucessão temporal, há simultaneidade, pois, 
segundo Lejeune, só existe ordem cronológica, no sentido estrito, na introdução e 
conclusão do romance. 

5  Cf. Entrevistando Michel Sicard, no número especial da Revista Obliques, p. 15.

6  Cf. Mais especificamente o “Carnet Midy”, in Sartre (1989). Les écrits de 
jeunesse. Org. Michel Sicard. Paris: Gallimard.
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incipientes fulgurações do filósofo para com a arte pictórica, em 
pleno apogeu surrealista. Todavia, é paradoxalmente no pós 2ª 
Guerra, na fase do engajamento político, que os tambores de 
refletores sartrianos se voltam para um projeto estético. A exemplo 
de tantos outros projetos jamais concluídos, esse, em particular, 
jamais chegaria a se realizar, senão como um incrível quebra-
cabeças organizado postumamente pela crítica.

A gênese desse projeto remonta à viagem de Sartre aos Estados 
Unidos, onde o filósofo experienciou uma distinção significativa na 
constituição de uma paisagem urbana que até então desconhecia: 
amplos espaços, grandes metrópoles, arquiteturas anônimas; em 
suma, uma nova e desafiadora forma de representação artística 
capturava o seu olhar privilegiadamente enviesado.

O que chama, efetivamente, a atenção é a ancoragem sartriana 
no caráter de desafio que cada obra lhe propõe e a exterioridade 
de cada quadro com relação à posição espacial ocupada pelo 
observador. Por outro lado, a importância concedida à linha, ao 
traço, ao movimento, mas fundamentalmente à matéria permite 
que nosso escritor transite na passagem do surrealismo – exceção 
feita aos surrealistas dissidentes (Masson, na arte plástica e 
Queneau, na literatura) – ao abstracionismo internacional dos anos 
1960, encontrando-se inserido numa tendência artística intitulada 
“matiérisme”, justamente pelo valor concedido à matéria:

C’est le mystère de la matière que d’offrir 
perpétuellement son corps de vérité, et que ce 
désir soit littéralement infini – il n’y a jamais 
de possession complète. Cette façon de lire 
les oeuvres est unemétaphore de l’écriture, 
du travail de l’écrivain autant que de l’artiste. 
(ACCADEMIA DI FRANCIA, 1986, p. 11)

As obras liberam potentes forças materiais indômitas que se 
inscrevem no campo da experimentação. A tela não pode mais 
ser concebida como um espaço de imobilidade, de passividade 
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ou de mera contemplação, mas, sobretudo como um amálgama 
de elementos heteróclitos que insta ao observador operar a 
recomposição de articulações passíveis de serem engendradas 
pelo olhar. Tal recomposição, todavia, não conduzirá à serialidade – 
pedra de toque do pensamento e da estética sartriana – porquanto as 
infinitas formas de recomposição tendem a uma modelagem final 
que remete, não raro, à dispersão.

Com efeito, a pintura e as obras de arte, de modo geral, oferecem-
se como um desnudamento perpétuo sob o olhar do crítico:

Sartre veut la nudité au départ. Mais elle est 
voilée, terriblement voilée, et il faut déshabiller 
l’oeuvre, la mettre perpétuellement à nu [...] mais 
on n’arrive jamais à la chair: un éclair grille la 
peau et un fond sans cesse réapparaît, ce fond de 
matérialité auquel Sartre s’est tant intéressé dans 
ses essais. (ACCADEMIA DI FRANCIA, 1986, p. 11)

São as pequenas forças de percepção que conduzirão a 
sensibilidade para o “acontecimento”, isto é, para a relação que se 
estabelece com a “imagem nua”, definindo três conceitos-chave 
na estética de Sartre: aventura, experimentação e desfiguração, 
justificando a interpretação de Michel Sicard: “A pós-modernidade 
de Sartre, ainda que ele nunca tenha refletido sobre esse conceito, 
explica-se no horizonte de uma perda da legitimidade dos discursos 
dialéticos marxistas que utilizará até a Crítica da razão dialética, 
incluída” (SARTRE, 2008, p. 70).

Embora a crítica sartriana englobe personagens do status de 
Giacometti ou do Tintoreto, por exemplo, voltar-se para artistas 
menos ilustres ou mesmo “marginais” tinha, portanto, por objetivo 
explorar outras esferas da fabulação criadora e da experiência 
singular, constituindo mais uma aposta audaciosa do chefe de fila 
do existencialismo no atravessamento de novos rios visando atingir 
margens inéditas. Esse ponto nos remete a dois artistas “periféricos” 
que subsidiarão nossa hipótese inicial de trabalho: Wols e Rebeyrolle.
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Wols: o “feiticeiro do ser”
Pensar o periférico é essencial. Sem jamais ter proferido 

explicitamente tal máxima, Sartre, filósofo da ação, dela extraiu um 
exercício prático: concedeu extraordinária atenção aos pequenos 
gestos, às circunstâncias laterais, às aventuras cotidianas, aos 
personagens marginais. É nesse contexto que se situa Alfred Otto 
Wolfgang Shulze, ou melhor, simplesmente Wols, aquarelista 
pobre, beberrão, atolado no soçobro de uma existência marcada 
por vicissitudes. Diferentemente de Giacometti, Matisse, Calder 
ou Masson, artistas que já gozavam de notoriedade pretérita, 
quando Sartre cruza o caminho desse “príncipe vagabundo”, Wols 
era desconhecido, desvalido, sem qualquer traço de estoicismo 
na expressão de suas misérias, afinal: “os nazistas o expulsaram, 
os falangistas o aprisionaram, a República Francesa o internou” 
(SARTRE, 1993, p. 408).

Pelos poemas e notas que amontoava no caderninho sempre 
presente em sua mochila errante, identifica-se simbolicamente 
com o pensamento de Edgar Allan Poe e Lao Tsé, num primeiro 
movimento. Todavia, a análise elaborada por Sartre, que figura 
como introdução no volume dedicado às aquarelas e desenhos 
do artista, intitulado “A interdependência entre as relações com a 
criação artística e o mundo” revela que, melhor do que qualquer 
outro personagem, é Rimbaud que encarna o ponto de partida 
perspectivístico na avaliação desse “bateau ivre”: “era um homem 
que se recomeçava incessantemente, na eternidade do instante. Ele 
dizia sempre tudo de outro modo como ‘as ondinhas do porto que se 
repetem sem se repetir’7”. Com efetito, para Wols, “Je est un autre”: 
“Em Wols, pinturas, desenhos, fotos, máximas se interpenetram 
numa embriaguez superior” (SICARD, 1981, p. 141).

Na perspectiva pictórica, todavia, nos guaches que ele preferia 
às palavras — esse “camaleão” —, o corolário direto de Wols é Klee, 

7  Poema de Wols, citado por Sartre (1993, p. 408).
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do mesmo modo que, em Nietzsche, Dionísio se aferra a Apolo, 
como o avesso ao direito, a cara à coroa: 

Klee é um anjo e Wols um pobre diabo. Um cria 
ou recria as maravilhas desse mundo, o outro 
sente o horror maravilhoso. Todas as chances 
do primeiro foram seu único azar: a felicidade 
continua sendo seu limite; todo o azar do 
segundo lhe dá uma chance única: o infortúnio 
é ilimitado. [...] É nele, entretanto, que [Wols] 
se reconhece aos dezenove anos, ou melhor, 
que ele encontrou luzes que lançou sobre a sua 
noite. (SARTRE, 1993, p. 413)

A arte de pintar acontecimentos percebidos na sua 
exterioridade, − em consonância com a fenomenologia husserliana 
que serve de método ao existencialismo sartriano: “tudo está fora” – 
foi desenvolvida por Klee e Kandinsky. Ao se apropriar dessa grande 
descoberta pictórica, Wols repactua a relação entre espectador e 
obra, praticamente inexistente sob os auspícios da pintura clássica, 
representada pelo realismo socialista. O artista contemporâneo, 
dominado pela pintura abstrata, lança um convite, um apelo, um 
pacto de generosidade ao espectador, não mais partindo da imagem 
fixa, mas da própria matéria (matiérisme), fortalecendo o traço 
como vetor, elemento condutor do olhar por sentidos e trajetos – 
os traços curtos e precisos do pincel fixam uma estética visionária 
(WITTMANN, 1991, p. 21).

Sartre jamais propôs um estudo comparativo minudente 
entre Klee e Wols. O que lhe interessava, efetivamente, era 
“menos a evolução dos dois pintores ou a descrição de sua época 
artística respectiva do que a relação do pintor com sua obra e, 
consequentemente, com a arte em geral, relação que pode ser 
inferida mediante a análise de suas obras” (WITTMANN, 1991, p. 23). 
Apenas aproximações e paralelismos entretecem-se entre ambos. A 
interpretação do apolíneo Klee é a de que o artista é uma criatura 
na terra e no universo: “criatura sobre um astro dentre outros [...], 
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para além dessa maneira de considerar o objeto em profundidade, 
outros caminhos conduzem à sua humanização, estabelecendo 
entre VOCÊ e MIM, uma relação de ressonância que transcende 
toda relação óptica” (SARTRE, 1993, p. 413, grifos do autor).

Tal relação de ressonância instaura-se em dois momentos: 
primeiramente pela via comum do enraizamento terrestre que 
interpela o olhar por baixo; num segundo momento, pela via de uma 
comum participação cósmica, portanto metafísica, que sobrevém 
do alto. Segundo Sartre, por mais rigorosa que seja a análise, ela 
prossegue expressando a inevitável ilusão “natural” porque Klee é 
muito realista para aceitar que o vazio se faça olhar: “o Vidente é 
coisa vista, a Vidência se enraíza na visibilidade”. Contrariamente, 
o artista “dá o que não tem, seu ser; esta renda de escuridão, tão 
logo projetada, é devolvida a ela pelas veias do objeto de plástico” 
(SARTRE, 1993, p. 414).

O que os dois artistas têm em comum, evidencia Sartre, 
é que ambos são totalitários cósmicos e para ambos as artes 
plásticas cumprem o papel de reveladoras ontológicas, ainda que 
ambos não tenham vivido da mesma maneira, nem vejam com os 
mesmos olhos a “pré-história do visível”. No universo estético do 
dionisíaco Wols, esse “feiticeiro do ser”, irrompem, em profusão, 
insetos, fezes, excrementos de toda sorte, numa série infinita de 
repugnâncias nauseantes que o artista naturalizava, a exemplo da 
própria situação adversa que enfrentava:

Os pequenos personagens de Klee gozam de 
uma perda de peso espontânea; outras vezes, 
“um pequeno gênio oferece sua algema” para 
atrair o artista a uma região celestial onde os 
objetos caem para cima [...] [para Wols] pode-
se subir, mas não escapar da atração terrestre; 
leves, mas inertes, sem nadar ou voar, seus 
homens sobem e descem com as correntes; 
por volta de 1939, eles desaparecem: o 
enraizamento comum, por seu turno, vai se 
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afirmar cada vez mais, é ele que vai integrar, 
em suma, a aspiração para o alto; tornar-se-á 
o impulso vertical de suas multidões presas 
estiradas para o zênite. [...] Acima das cabeças, 
o último avatar da “mobilidade livre”, enxame 
de moscas e pulgas e insetos voadores, pústulas 
flutuantes, feijões saltadores, teias de aranha; 
esse terrível enxame zomba do esforço das 
plantas humanas para erradicá-lo. Ancoragem, 
desamparo, horror e vão desejo: essas trevas se 
acumulam lentamente em um paraíso de cristal 
que vão estilhaçar: é Wols se descobrindo 
“pessoalmente” através da obra de Klee. 
(SARTRE, 1993, p. 416)

Na pintura de Wols, portanto, as fronteiras entre natureza e 
norma se diluem, revelando sua leitura da humanidade. Humanos, 
suas telas são o espelho que nos refletem tais quais ele nos ver, por 
dentro e por fora. Por isso é que “para Klee, o mundo tem que ser 
feito indefinidamente; para Wols, é feito com Wols nele” (SARTRE, 
1993, p. 421). Nossa compreensão da sua busca de respostas à 
questão central: “O pintor pode se colocar na tela e para ela nos 
arrastar?”8, é auxiliada pelo retrato que Sartre pinta do artista, 
pois Wols tentou escrutinar uma indagação que lhe concernia 
tão intensamente elaborando dois autorretratos: La Pagode e Le 
Pantin.É em Janus bifronte carregando o aquário, entretanto, que 
observamos a síntese do olhar externo e da perspectiva interna.

8  Cf. “Sartre parle...”, é o título da entrevista concedida por Sartre a Yves Buin in 
Clarté, nº 55, Paris, Union des étudiants communistes de France, mars/avril, [p.42-
47], p. 46, 1964.
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Figura 2 - Janus bifrons portant l’aquarium (1940) Wols

Fonte – Revue Obliques (inédits), n. 24/25. Nyons: Editions Borderie. 1981.

Este malabarista tem duas frentes, dois pares de 
olhos que veem simultaneamente o mundo dos 
fundos e o mundo da frente; a união das duas visões 
é feita em algum lugar externo pela mão do monstro 
que tenta escolher uma cabeça de seu aquário 
portátil. No entanto, esse universo semelhante a 
uma aranha, crivado de transparências suspeitas, 
não é de Klee: é assustador. E então o artista vê? 
Janus tem olhos brancos; parece manipulado: uma 
barata o puxa pela manga; este animal imundo sem 
dúvida o forçará a escolher uma barata. (SARTRE, 
1993, p. 415)
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A partir de 1940, o olhar do visionário Wols atinge o ápice da sua 
perspicácia e sutileza, lançando-se num grande salto no desconhecido. 
Até esse período, o artista continua desenhando plantas, homens, 
animais, cidades, aos quais passa a atribuir novas funções.

Figura 3 – Castle and sun (1928) Paul Klee

Fonte: http://www.revistacircuito.com/diversidade-nas-obras-de-paul-klee. 
Acesso em: 20 dez 2021.

Figura 4 – Ville fiorentine (1926) Paul Klee

Fonte: By Sailko - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=47561426. Acesso em: 20 dez 2021.

http://www.revistacircuito.com/diversidade-nas-obras-de-paul-klee
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47561426
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47561426
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Figura 5 – Villes et échafaudages (1951) Wols

Fonte: Revue Obliques (inédits), n. 24/25. Nyons: Editions Borderie. 1981.

Como bem observa Heiner Wittmann (1991, p. 27), vale a pena 
atentar às observações de Sartre sobre os desenhos e as aquarelas 
de Wols porquanto seu estudo instiga cada leitor a formular suas 
próprias observações, tirar suas próprias conclusões, já que a 
sobriedade da análise sartriana, condensada na introdução à obra 
do artista, soa como um convite à partilha e à fruição estética. 
Com efeito, o filósofo amante das artes não se propõe a provar 
suas teses e nos surpreende pela dinâmica de uma decifração sui 
generis, fonte catalisadora de uma compreensão progressiva da 
obra. Nesse sentido, prioriza fornecer uma descrição subjetiva 
sobre as pinturas em questão como uma chave de leitura, como 
uma trilha, uma vereda, uma direção possível a ser percorrida pelo 
espectador compartir, em plena liberdade, o prazer da tela.

Rebeyrolle e engajamento na arte
Entre as várias rupturas que atravessam a obra de Sartre, 

o projeto estético tampouco passaria incólume, conforme 
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testemunha sua adesão ao expressionismo abstrato no pós-
guerra; na verdade, um tiro de misericórdia desferido no coração 
do surrealismo. Com efeito, é o signo abstrato, a transfiguração 
da forma, a unidade da tela, a atenção concedida à matéria que o 
fascina. O texto intitulado “Coexistences”, sobre Paul Rebeyrolle 
(1926-2005), é publicado no momento histórico em que os 
movimentos revolucionários dialogam com as artes plásticas 
fazendo com que o tema do horror seja privilegiado pelo escritor, 
também já reconhecido por sua refinada crítica de arte.

É nesse sentido que Sartre considera Picasso “o mais sortudo 
dos artistas [que] gozou de uma sorte inaudita” (SICARD, 2008, p. 
63), afinal, expressou a violência em suas telas no momento exato 
em que todo o sistema plástico passava por sensível mutação – 
é nesse contexto que situa Guernica. Embora o filósofo francês 
considere que: “il n’y a d’engagement, dans les arts plastiques, 
qu’autant qu’une technique sûre de soi le réclame comme seul 
moyen de se dépasser” (SARTRE, 1972, p. 63), “Coexistences” figura 
como prefácio da segunda série de obras engajadas propostas 
na exposição de Rebeyrolle, em dois anos, e publicada na revista 
Derrière le miroir, em outubro de 1970.

Não é, portanto, fortuita a atração sartriana pelo horror, pelo 
macabro, pela deformação porquanto a dismorfia é um conceito-
chave nas elaborações estéticas do escritor existencialista. Se 
num primeiro momento o engajamento de Rebeyrolle parece 
ceder às exigências do realismo por uma falaciosa submissão ao 
objeto – pintura de mulheres, de animais, de utensílios de uso 
comum – Sartre nos adverte que não se trata aqui de mimesis 
e que a emulação se fará de modo diverso: “É sua própria arte 
que requer ser completada por uma atividade política [...] ele 
[Rebeyrolle] já afirmava, a partir de 54: ‘acho que vamos nos 
afastar do formalismo e da arte pela arte, que veremos se 
reintroduzirem na pintura tentativas de grandes sentimentos’” 
(SARTRE, 1972, p. 317).
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Não por acaso, Rebeyrolle deixa o Partido Comunista em 
1956 – ano do levante de contrarrevolução da Hungria, controlado 
e sufocado pelo exército vermelho –, amalgamando o mesmo 
radicalismo experienciado na vida política com a sua arte, 
mantendo-se à esquerda do PCF (Partido Comunista Francês). Mais 
do que simples engajamento, Sartre define esse percurso estético 
como “progresso em direção ao engajamento visível”, no qual:

L’unité de la toile, c’est la nature naturante 
ressaisissant partout le thème, ou nature 
naturée. En d’autres termes, la nature apparaît 
comme totalité et le sujet n’est plus séparable de 
ce qui l’entoure. le fond passe dans la forme et la 
forme passe dans le fond; libéré du «réalisme», 
Rebeyrolle se permet enfin le lyrisme de la 
couleur. Mais où sont les «grands sentiments»? 
Son art n’a-t-il pas changé de sens? De fait, il 
écrit en 62: «On parlait de Courbet, à propos 
de ma peinture d’autrefois. C’est maintenant 
que je commence à être d’accord... à cause de 
cette connaissance qu’il avait fait des verts, 
de la lumière, de la structure intime de ce que 
le réalisme facile ne voit et ne traite que de 
l’extérieur». Grands sentiments? Structure 
intime? La référence à Courbet, seul peintre 
engagé de son temps, ne laisse-t-elle pas 
entendre que ce sont, pour Rebeyrolle, deux 
aspects inséparables de son engagement?». 
(SARTRE, 1972, p. 318)

É na unidade da tela que sujeito e natureza se fusionam, 
pois o ato unificador é a pintura “quando se quer mudar a vida 
é preciso mudar a pintura” (SARTRE, 1972, p. 320). Para além de 
“Coexistences”, a análise sartriana compreende também a série 
“Les Guérilleros”, iniciada por ocasião da estada de Rebeyrolle 
em Cuba, em 1961, com vistas a impregnar-se de movimentos 
populares, contando com três quadros: Les Bérets verts, La 
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Naissance de la Guérilla e Le Sang du Che, que são comentadas 
por Carlos Franqui (ex conselheiro cultural de Fidel Castro), na 
mesma revista Derrière le miroir, em março de 1969, na edição 
que precede, portanto, à de Sartre.

O “matiérisme” sartriano anuncia-se com vivacidade na 
interpretação dos conjuntos propostos por Rebeyrolle que, ao 
desembaraçar-se do realismo, se permite o uso potente do lirismo 
da cor. Mais ainda: a captura da substância do mundo não se dá pelo 
olhar, mas pelos dentes, pelas papilas gustativas, pelo percebido, 
pelo sentido, pelo absorvido sinestesicamente, menos como 
testemunha do que na qualidade de partícipe de circunstâncias 
costumeiras transcodificadas pelo artista na composição de 
suas telas. Com efeito, são as ações do cotidiano, a libertação do 
contorno em favor dos temas cósmicos, a coexistência entre horror e 
alacridade que definirão o perfil estético de Rebeyrolle:

Autrement dit, l’unité du tableau, c’est 
toujours un des grands actes simples de la 
vie qui la donne, réunissant plusieurs sens 
pour découvrir la matière vivante ou morte 
dans ses résistances et ses complicités: c’est 
par l’acte qu’il entre dans la toile, non pas 
en observateur mais piégeant, cherchant, 
attendant, pénétrant, fouillant, guettant sur la 
terre, dans l’eau, des signes favorables à son 
entreprise [...]. (SARTRE, 1972, p. 319)

Examinando detidamente a obra do pintor, Sartre constatará 
que, da pintura clássica, Rebeyrolle conservará somente a 
convenção da verticalidade delimitada ao alto pelo peso do céu e 
ao baixo pela terra ereta, por turgescências verdes e gigantescos 
phallus vegetais. Diluídos entre os dois, situam-se nossos frágeis 
organismos. Buscado desde a adolescência, o “engajamento total” 
do pintor far-se-á com base em novas combinações de elementos – 
como uma nova matéria plástica – com a técnica da pintura.
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Figura 6 – Guerilleros (1969) Rebeyrolle. (cartaz da exposição)

Fonte –https://www.catawiki.com/en/l/27837907-paul-rebeyrolle-
guerilleros-1969#&gid=1&pid=1. Acesso em: 25 jan 2022.

Les Guérilleros sont des partisans: il met à 
leur service cette mémoire qui lui a conservé 
et toujours proposé les forêts et les monts 
sanglants de son adolescence. Sans doute, tout 
est changé, le sens du combat, le ciel et la terre: 
n’importe, le passé se coule dans le présent et 
donne uns sens neuf à l’engagement plastique. 
(SARTRE, 1973, p. 332)

Sartre parte sempre do contraponto com “Guernica” para 
melhor desenhar sua apreensão do novo imaginário com que 
Rebeyrolle, após quinze anos de trabalho, nos brinda. De fato, se 
num momento precedente, mais próximo do realismo, o artista 
submetia a pintura a um objeto exterior, no momento em que 
escreve o seu prefácio, o filósofo percebe que ele a submete aos 
mesmos objetos, porém interiorizados e já incorporados à obra:



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

181

La goutte rouge qui tombe sur une écorce collée, 
ce n’est plus la pure couleur, même massive, 
qui s’isole sur le tableau, le bois s’en imbibe et 
la change, elle devient la couleur des choses, 
celle qui nous entoure et que nous voyons sans 
la remarquer. Et, en même temps, ce n’est pas 
cela puisqu’elle s’impose: c’est la couleur des 
chosesenragée. Pourtant, ces matières collées 
demeureraient mortes si le «tableau» tout entier 
ne se disposait à les accueillir. (SARTRE, 1973, p. 
321, grifo do autor)

Se “Guernica”, tela clássica e mitológica, sublinha um 
engajamento moral, prossegue Sartre, ao mesmo tempo, alude aos 
acontecimentos sem nada nos ensinar sobre os mesmos à medida 
que transforma o horror em figuras abstratas. Em contrapartida, “Les 
Guérilleros”: “nos ensinam a pesada fadiga do ato revolucionário 
e que a revolução é um trabalho. Os grandes sentimentos, nós os 
experimentamos, os sentimos na sua materialidade elementar: não 
há símbolos” (SARTRE, 1973, p. 322-323).

Figura 7 – La Naissance de la Guérilla (1968) Rebeyrolle

Fonte: Revue Obliques (inédits), nº 24/25. Nyons: Editions Borderie. 1981.
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A matéria predominante nessas obras de Rebeyrolle é o que 
Sartre denomina “violência alegre”, praticada por aqueles que 
detêm o poder de infundir terror e o fazem com alegria, esvaziando 
o ser humano de toda e qualquer dignidade, reduzindo-o a coisa 
desprovida de qualquer valor. O que constitui a unidade em ato 
dessas telas é o horror: “Eu disse que ele [o horror] sempre existiu 
dissimuladamente nas obras de Rebeyrolle, às vezes travestido, 
nunca suprimido: hoje, a técnica se inverte, o horror torna-se o 
maior sentimento que conduz o pintor e que ele nos faz sentir” 
(SARTRE, 1973, p. 324).

Figura 8 – Le sang du Che (1968) Rebeyrolle

Fonte: ACCADEMIA DI FRANCIA. Sartre e l’arte. Roma. Edizione Carte 
Segrete, 1986.

O horror justifica-se como elemento unificador para o artista 
que, adolescente, vivia em ambiente rural, cheio de caças e de 
membros da Resistência, durante a ocupação alemã, agrupados 
em maquis na região francesa do Limousin. Ali abundavam 
castanheiros, florestas e montanhas sangrentos – dos animais e de 
pessoas ensanguentadas. A “alegria” pode ser decorrente do fato 
que Cuba vencerá, e também o Vietnam e muitos outros nichos de 
guerras populares, porém, no fim, o pássaro morrerá.
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Figura 9 –Coexistences (1970) Rebeyrolle

Fonte: ACCADEMIA DI FRANCIA. Sartre e l’arte. Roma. Edizione Carte 
Segrete, 1986.

A obra acima reverbera a coexistência de dois sistemas que 
produzem como resultado comum a disseminação do horror. 
Rebeyrolle denuncia nessa litografia uma cumplicidade vigente 
entre dois sistemas – o das forças imperialistas, que cometem os 
crimes contra os homens da esquerda e o do campo socialista, que 
é tolerante com tais crimes. Trata-se efetivamente de dois sistemas 
criados por homens e pelos quais homens combatem e se matam: 
“Rebeyrolle colocou-se integralmente nessas telas, alacridade e 
horror, poesia e contestação. Para ele, dessa vez, a pintura é tudo, 
ele mesmo e o mundo” (SARTRE, 1973, p. 325, grifo do autor).

Sartre conclui seu prefácio convencido de que, apesar 
da filiação socialista que lhe confere desde o início o clamor 
pela liberdade dos homens, o artista francês não se limitará à 
criação de uma arte colérica porque ainda existem: “árvores 
nos castanheiros do Limousin, trutas nas torrentes; em todos 
os lugares da terra, há casais fazendo amor” (SARTRE, 1973, p. 
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325). Para além dessas considerações, Rebeyrolle confidencia ao 
filósofo que nenhuma produção que sair de sua mão será mais 
“como antes”. É, entretanto, nesse mundo que se situam os que 
caçam e os que amam, a “natureza naturante” humana e trágica 
apta a se apossar dos casais estirados ao luar ou sob a tempestade. 
O mesmo mundo da guerra popular é também o da coexistência.
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ENTRE DESEJOS E FANTASIAS: 
A EXPERIÊNCIA NEGRA NA AMÉRICA EM COMMENT  FAIRE 

L’AMOUR AVEC UN NÈGRE SANS SE FATIGUER
Denise Torres1

Alexandre Bebiano 2

Introdução
Os apontamentos que serão aqui apresentados são o 

resultado de pesquisa em nível de iniciação científica. Queríamos 
analisar os recursos empregados para representar as relações e 
trocas entre culturas no romance Comment faire l’amour avec 
un nègre sans se fatiguer, do escritor haitiano-canadense Dany 
Laferrière. Para analisar de que maneira o encontro com o outro 
ocorre, fizemos os seguintes questionamentos: quais são os 
recursos literários usados para representar a interculturalidade 
no romance? A sexualidade pode contribuir, enfim, para um 
encontro entre diferentes culturas? Para responder a essas 
questões, recortamos alguns trechos que diziam respeito tanto às 
experiências entre negros e brancas, nativos e migrantes, como 
também à compreensão de traços culturais importantes (lazer, 
sexualidade, poder). Apresentamos a seguir algumas reflexões 
advindas dos resultados de nossa pesquisa.

1  Graduanda em Letras (Português/Francês) FFLCH (USP). Lattes: http://lattes.
cnpq.br/7304092124732006. E-mail:vitoriatorres_12@usp.br.

2  Professor-pesquisador no Departamento de Letras Modernas (DLM) da FFLCH-
USP. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0815698971271204. E-mail: bebiano@usp.br.
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A interculturalidade no romance
A efervescência cultural em que se viu o Quebec no início de 

1960, em decorrência da Revolução Tranquila, possibilitou em certa 
medida o debate em torno de uma literatura autônoma dos moldes 
franceses. Motivados por demandas separatistas, os quebequenses 
queriam construir então um Estado independente do Canadá, em 
termos políticos administrativos, e da França, em termos culturais. 
Além das reformas educacionais e econômicas, a Revolução 
Tranquila foi responsável por instaurar um forte nacionalismo na 
província, incentivando a total autonomia dos quebequenses em 
relação ao Canadá e dando início ao movimento separatista Vivre le 
Quebec livre. As discussões em torno da alteridade e da identidade 
culturais faziam parte das reivindicações dos ideais separatistas; no 
entanto, foi somente com o surgimento de uma literatura migrante, 
chamada de neo quebequense, que tais questões puderam ser 
ampliadas de modo a incluir no debate uma literatura híbrida e 
mestiça, conforme indicado por Bernd (2012, p. 141):

Essa fase de ensimesmamento será aos poucos 
questionada pelo surgimento, nos anos 1980, 
de uma literatura, que foi primeiro chamada 
de “neoquebequense”, sendo hoje conhecida 
como “migrante”. Inicia-se uma nova ruptura, 
responsável por uma grande renovação, 
abrindo a literatura à diversidade e à relação. 
Autores vindos de geografias distintas, ao 
chegarem ao Québec, passaram a contar suas 
histórias em língua francesa, tendo em vista 
dois horizontes culturais diversos: o do país de 
origem e o do país de chegada – o Quebec –, 
constituindo uma escritura necessariamente 
híbrida e heterogênea.

Os néo-Québécois, como foram chamados os escritores 
migrantes vindos sobretudo do Haiti e das Antilhas, encontraram 
um terreno fértil para debates sobre as rupturas produzidas pelo 
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deslocamento e pelo exílio. Tais autores irão construir, assim, 
narrativas capazes de questionar o que até então se entendia por 
literatura nacional ou por unidade cultural (KWATERKO, 2002).

Dany Laferrière nasceu em Port-au-Prince, Haiti, durante a 
ditadura de François Duvalier. Em 1976, depois de um ataque a um 
de seus colegas jornalistas, deixou o país e começou a viver em 
Montreal, onde vai escrever seu primeiro romance, Comment faire 
l’amour avec un nègre sans se fatiguer, publicado em 1985. É de 
notar que suas obras podem transitar por vários lugares, seja pelos 
espaços haitianos (como é o caso dos romances caracterizados 
pelo retorno à pátria e pela evocação das memórias familiares) 
ou por espaços mais urbanos, como os livros que abordam suas 
experiências enquanto migrante nas metrópoles americanas. 
Tais deslocamentos, reais e imaginários, fazem parte do caráter 
autoficcional de sua obra, que pode ser compreendida como um 
conjunto coeso de romances autobiográficos, uma “autobiografia 
Americana”, para usar o título dado pelo próprio escritor e que foi 
estudado por Souza de Assis (2020).

O primeiro romance do escritor tem nítidos aspectos 
autobiográficos. Nele acompanhamos as aventuras sexuais de dois 
imigrantes negros, Vieux e Bouba, em Montreal, e o processo de 
escrita de Vieux, que está escrevendo uma narrativa: o Paraíso 
do paquerador negro. Essa narrativa dupla é feita de fragmentos, 
que vão valorizar cruzamentos e mesmo os choques entre culturas 
diferentes. Juntamente com os binarismos que vamos encontrando 
no romance (homem/mulher; Negro/Branca; migrante/nativo; 
África/América), vemos o desejo do narrador de transgredir essas 
barreiras socioculturais:

Os Senegaleses no palco. Quatro tambores. Duas 
congas. Ritmo surdo e frenético. Zoom no fundo 
à direita: Miz Literatura bebericando um drink 
verde. Atmosfera elétrica. Os corpos negros dos 
Senegaleses reluzem na penumbra em brilhos 
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de magnésio. No ar, um cheiro leve e insistente 
de haxixe. Atravesso a sala em pleno show dos 
senegaleses sensação úmida desses corpos 
torrados na espera de uma chuva de ritmos 
nagôs. O chamado da selva, Rua Sainte-Catherine. 
A música negra para dançarinos brancos. Soul. 
Soul on fire. (LAFERRIÈRE, 2012, p. 86-87)

Nesse ambiente caracterizado pela intercepção de signos 
culturais que o contato com o outro ocorrerá de maneira mais 
emblemática. É que, circulando por Montreal, Vieux se depara 
com um espaço cujas fronteiras não são muito claras, onde os 
ritmos caribenhos e africanos se misturam com os ruídos de carro 
da agitada rua Sainte-Catherine, o que possibilita a aproximação 
entre culturas diferentes. Vieux projeta esse espaço heterogêneo 
na sua própria linguagem, para construir uma narrativa provocativa 
e irônica, cujo propósito é destacar esses encontros inusitados 
(“A música negra para dançarinos brancos”). Montreal se mostra, 
assim, um espaço de trocas entre diferentes, um lugar que acaba por 
favorecer uma miscigenação transgressora (BREHM, 2011, p. 11). O 
contato com o outro revelará também uma vontade do narrador de 
se apropriar de tudo o que diz respeito à civilização judaico-cristã. 
No pequeno apartamento quase inabitável que divide com o amigo, 
Vieux passa a maior parte do tempo fantasiando sobre seu desejo 
de se apoderar dos signos culturais americanos: “É simples: eu quero 
a América. Nada menos. Com todas as suas girls da Radio City, seus 
buildings, seus carros, seu enorme desperdício e até sua burocracia” 
(LAFERRIÈRE, 2012, p. 29). Ele quer romper, assim, com as divisões 
e mesmo com as segregações próprias do cânone branco europeu: 
“Como Buda é completamente louco por jazz e como ele reconhece 
apenas um guru (Alá é grande e Freud é seu profeta), não precisou 
de muito tempo para inventar uma tese de que Sigmund Freud é o 
inventor do jazz” (LAFERRIÈRE, 2012, p. 13).

O tom irônico adotado por Laferrière não passou despercebido 
à crítica francófona. Vitiëllo (1995, p. 349) reconhece uma escrita 
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híbrida e carnavalesca, construída por diversos signos linguísticos, 
que se sobrepõem uns aos outros. Com efeito, o romance é 
composto por capítulos autônomos entre si; as divagações e o 
fluxo de pensamento do narrador são por vezes interrompidos por 
alusões ao Alcorão ou por trechos de alguma canção. É comum 
também as referências a escritores de diversas nacionalidades 
e épocas, confirmando a voracidade desse narrador em querer 
“digerir” todo tipo de conhecimento existente. No entanto, 
o discurso de Vieux surge fragmentado, feito com reflexões, 
fantasias e impressões soltas. Sua narrativa tem um nítido caráter 
polifônico; seus relatos observam uma multiplicidade de temas e 
vozes, justamente para marcar a dinâmica do espaço onde vive:

Charlie Parker rasga a noite. Uma noite pesada e 
úmida dos Tristes Trópicos. O jazz me leva para 
New Orleans e isso deixa um Negro nostálgico 
[...] E eis que sou engolido, absolvido, aniquilado, 
tomado, digerido, mastigado por esse Niágara 
de palavras recitadas, em um delírio fantástico, 
com uma dicção paranoica, tudo sacudido por 
pulsações jazzísticas no ritmo do encantamento 
das Suratas, antes de perceber que Buba está 
fazendo uma leitura cortada, sincopada, das 
tranquilas páginas 68 e 69 de Totem e Tabu. 
(LAFERRIÈRE, 2012, p. 13-14)

Esses cruzamentos (o jazz, a música nostálgica de origem negra, 
se mistura com capítulos do Alcorão, que se revelam trechos de 
Freud) parecem contar com o ambiente cosmopolita de Montreal, 
um espaço heterogêneo de trocas. Haitianos, Vieux e Bouba vinham 
de um ambiente semirrural, mas no Quebec passam a ser “Negros 
metropolitanos”, participantes das dinâmicas próprias das sociedades 
modernas, que seriam “desprovidas de um centro, e compostas de 
múltiplos elementos” (HALL, 2013, p. 34).
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O desejo pelo outro
Como a ironia e o humor, a sexualidade seria mais um recurso 

usado por Laferrière para abordar a alteridade. Por meio das 
relações com as jovens brancas universitárias, Vieux se depara 
com as tensões advindas do encontro com o diferente. Mas, no 
contato sexual, o narrador evidencia as divisões ao mesmo tempo 
em que tenciona dissolvê-las. É comum, assim, que o ato sexual 
lhe suscite problemáticas socio-raciais, tendo em vista que ele, 
migrante, negro e desempregado, em muito se distancia de suas 
amantes brancas da classe média quebequense. Essas diferenças 
de raça e classe geram um clima de disputas, onde o sexo aparece 
como um verdadeiro “campo minado”, nas palavras de Vieux. 
Se antes os corpos de negros e indígenas eram fetichizados, em 
decorrência do processo brutal de colonização, agora os asiáticos 
ocupam um papel central nesse campo. É o que diz o capítulo 
“A roleta do tempo ocidental”, espécie de resumo histórico das 
guerras ocidentais, sob o viés da sexualidade, onde o negro disputa 
com outras raças o corpo do colonizador branco: “Na bolsa de 
valores ocidentais, a madeira do ébano caiu ainda mais [...]; por 
outro lado, o valor do Amarelo sobe [...]; na década 70, a América 
ainda estava fissurada nos Vermelhos” (LAFERRIÈRE, 2012, p. 17). 
A sexualidade é usada, assim, como uma alegoria, para evocar a 
atmosfera cultural existente no Quebec dos anos 1970. As múltiplas 
identidades apresentadas no romance (latinos, africanos, asiáticos) 
competem entre si, numa espécie de “guerra sexual” pelo corpo 
Branco das universitárias. As amantes de Vieux são construídas, 
assim, como tipos sócio-raciais, personagens desprovidas de 
personalidade, sendo, antes de tudo, representações da cultura 
branca (FIGUEIREDO, 2015, p. 67). Daí também o desejo tão caro 
a Vieux de “digeri-las” a qualquer custo: “Quero trepar com seu 
inconsciente... Quero transar com sua identidade” (LAFERRIÈRE, 
2012, p. 70), com o objetivo de dissolver as barreiras opressivas 
existentes entre o eu e o outro. É o que explica o próprio Laferrière:
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Em uma sociedade onde as relações de classe são 
tão terrificantes, onde a divisão entre os ricos 
e os pobres é tão grande, onde a humilhação, 
o desdém, o desprezo pelo outro são tão 
importantes, a única coisa que pode aproximar 
um homem e uma mulher é o desejo. Não, não 
é uma sexualidade inocente que eu descrevo, é 
uma sexualidade como instrumento de poder 
social, político, econômico. (LAFERRIÈRE, 2006, 
tradução nossa)

Se a crítica feminista acusa o escritor de incentivar a submissão, 
com estereótipos sexistas (SAINT-MARTIN, 2011), é de notar que o 
tom adotado no romance quer destacar as fantasias do personagem 
principal, principalmente seu desejo de se apoderar das mulheres 
brancas, para conseguir inverter as relações de poder. Se antes 
o negro era subjugado a uma posição inferior, agora as jovens 
universitárias é que são descritas como subordinadas. Vieux usa 
a sexualidade, assim, para inverter os estereótipos raciais; eles os 
evidencia apenas para ultrapassá-los ou satirizá-los: “Ela termina 
de arrumar a mesa. Ela põe a água para ferver. Eu me acomodo. 
Ela me serve vinho. Fecho os olhos. Ser servido por uma Inglesa...
Finalmente o mundo se curva aos meus pés” (LAFERRIÈRE, 2012, 
p. 13). Como se vê, a prática sexual de Vieux inverte a lógica da 
dominação, a qual ele, Bouba e outros migrantes estão sujeitos. 
Utilizando o sexo como um instrumento de revanche, o narrador 
demonstra que desejar o outro não é algo apenas físico ou natural, 
mas também simbólico. Uma das maneiras mais fortes de destruir 
as barreiras políticas e sociais que são impostas aos corpos 
marginalizados é relacionar-se com o outro.

Para concluir: publicado em um período importante para os 
estudos sobre alteridade no pós-diáspora, Comment faire l’amour 
avec un nègre sans se fatiguer se configura como um romance 
fundamental na obra do escritor haitiano. Afinal, se a ironia e a 
provocação desse primeiro romance não prevaleceram em suas 
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obras posteriores, elas não vão deixar de ser um recurso importante 
para compreendermos algumas questões (miscigenação, encontro 
com o diferente, as relações de força e de poder entre culturas) 
que vão dominar a escrita de Laferrière.
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A RECEPÇÃO DA TRADUÇÃO LITERÁRIA NA 
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Dominique Daria Fernandes (UERJ-IC)1

Lívia Coutinho Ribeiro (UERJ-IC)2 
Luciana Persice Nogueira-Pretti (UERJ)3

Introdução
Este estudo integra o conjunto de análises de diferentes revistas 

literárias abarcadas pela pesquisa PIBIC “Relevância e recepção da 
tradução junto ao meio intelectual francês da Belle Époque” (projeto 
iniciado em 2016). Temos o objetivo geral de compreender o meio 
literário francês no período da Belle Époque (1870-1914) e suas formas 
de reagir e atuar sobre as relações às importações e publicações de 
livros estrangeiros. Nesse período tipicamente cosmopolita, marcado 
por defensores ou detratores da “influência” (termo chave usado 
à época) de outras literaturas, as revistas literárias especializadas 
em crítica de artes detêm um papel importante no processo de 
publicação e divulgação de textos importados.

Prosseguimos aqui com a análise a partir dos títulos 
comentados e/ou traduzidos para o francês na revista literária 
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Le Mercure de France, a qual manifesta persistentes discussões 
e avaliação crítica sobre questões de tradução, no intervalo de 
1898 a 1902. Nosso corpus se concentra na seção “Lettres”, que 
passa a existir no ano de 1896. Essa seleção foi realizada por ser 
a rubrica da revista onde encontramos mais explicitamente as 
opiniões sobre o que estava sendo publicado (uma leitura integral 
da revista seria por demais ambiciosa, pois é muito extensa). 
Nessa seção específica de crônicas, somos capazes de encontrar 
traduções, comentários, críticas, e resenhas de títulos traduzidos 
para o francês (com eventual possibilidade de identificarmos os 
tradutores em questão).

Durante os cinco anos analisados, foram coletadas, organizadas 
e categorizadas mais de 200 “Lettres” de 14 nacionalidades, com 
informações sobre seus autores, tradutores e os diferentes livros 
que marcaram a virada do século (o conjunto desses dados será 
disponibilizado oportunamente em tabela em construção em nosso 
blog, República Proustiana das Letras e Traduções, da Wordpress).

Os Mercure literários
A menção ao Mercure de France nos remete a representações 

de diferentes áreas. Mercure, ou Mercúrio, é o nome de um planeta 
e de um elemento químico, ambos diretamente ligados a um deus 
romano: Mercurius é filho de Júpiter e conhecido como mensageiro 
dos deuses. Rege o dom da palavra, as viagens e o comércio, e 
personifica a inteligência (inclusive como esperteza).

O planeta Mercúrio é famoso por ser o que está mais perto do 
Sol, mas na antiguidade ele era conhecido por se movimentar no 
céu, isto é, os astrônomos conseguiram reparar com mais facilidade 
a sua movimentação, por isso, foi relacionado à divindade conhecida 
por se movimentar e deslocar com agilidade. 

O elemento químico é explorado desde 1500 a.C. e passou por 
diferentes nomenclaturas antes de permanecer com a atual, pois 
com a alquimia, sete metais que, em um momento anterior, eram 
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de conhecimento público, foram associados aos sete planetas, e o 
“metal líquido” foi associado ao planeta mais rápido, o qual recebeu 
o nome do deus, sempre lembrado por sua velocidade e mobilidade.

Assim como o elemento químico e o planeta são caracterizados 
a partir dos atributos do nume, a similaridade que buscamos tem 
início em suas funções, uma vez que ele informava seus pares, e a 
sociedade francesa necessitava de um veículo que pudesse fazer o 
mesmo por eles, disseminando, então, seus textos, livros e opiniões. 
Mas, para além da representação mitológica, encontramos meios de 
comunicação históricos que compartilharam o Mercure em seu título.

A pesquisadora Camila Soares Lopéz, em sua tese de doutorado 
sobre O simbolismo no Mercure de France (1890-1898), esclarece:

Na direção dessa corrente, já no século XVII, 
nasceram os primeiros Mercures franceses; 
circularam, por exemplo, o Mercure François, 
publicado entre os anos de 1611 e 1648; o 
Mercure et fidèleMessager de la Cour, de 1622; 
e o Mercure d’Estat (Paris), de 1634. Essas datas 
são próximas do momento de fundação de La 
Gazette, em 1631, primeiro hebdomadário 
da França, por Théophraste Renaudot (1568-
1653), médico de Luís XIII. Inferimos que esses 
Mercures foram criados e existiram em um 
momento de avanço significativo do periodismo 
e pareciam manter o ofício de “mensageiros”, 
anunciando os feitos de determinados grupos. 
(LÓPEZ, 2017, p. 26)

De modo específico, existem duas revistas e uma editora que 
partilharam o nome Le Mercure de France. A primeira revista é de 
1724, tendo cessado suas publicações em 1825. Registros apontam 
que, originalmente, ela possuía outra designação, Le Mercure 
Galant, e sua primeira publicação é datada no final do século XVII. 
Um periódico que trata sobre diferentes assuntos, no entanto, 
que publica, principalmente, poemas, histórias, fofocas e elogios à 
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corte de Luís XIV, havendo um público, majoritariamente, feminino. 
Quando a popularidade da revista passa a se estender para além das 
fronteiras da corte e da França, o nome é trocado para dar destaque 
à origem das informações.

Ainda segundo López, o nome da revista, cujo fim ocorreu com 
o fim do absolutismo francês, se converte em um nome popular por 
passar a ser categorizado como domínio público. Outros periódicos 
fizeram uso do título (Mercure de France, 18 vols, 1827-1832; e 
Mercure de France, 1835-1882). Porém, foi com a revista de 1890, 
fundada por Alfred Vallette e seu grupo de amigos (Albert Samain, 
Charles Cros, Emile Raynaud, Jean Moréas, Pierre Arène, Remy de 
Gourmont), conhecidos por fazerem parte da geração simbolista 
francesa, que a Mercure de France voltou a ter o êxito de outrora.

Ela nasceu como uma solução para a dificuldade de publicação, 
de textos e críticas, dos jovens autores em grandes jornais, visto que 
a imprensa da época não era favorável às suas ideias. Dessa forma, 
para terem liberdade de escrever, foi necessário obterem um maior 
controle editorial. A disseminação da revista foi fomentada pelo 
público leitor da época, ávido por informações, assim como pelo seu 
preço módico.

É importante grifar que, apesar de serem homônimos e tratarem 
de literatura, a semelhança é pequena. O tempo histórico separa 
as duas revistas, seus objetivos e, especialmente, o seu público, 
dado que a série moderne buscava conceber um cuidadoso olhar 
sobre o que era a literatura e como ela se expandia para além das 
fronteiras políticas e linguísticas. Todavia, ao se intitular de maneira 
semelhante, procura estabelecer um vínculo entre o passado e o 
presente, determinando de maneira precisa o futuro glorioso que 
estaria por vir.

Por fim, a editora Le Mercure de France é fundada em 
1893-1894, pela mesma equipe editorial da revista, e permitirá 
aos colaboradores dos periódicos publicarem livros originais e 
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traduções dos romances populares da época. Ela ainda está ativa 
nos dias de hoje.

Concentrar-nos-emos no período da Belle Époque – período a que 
nos dedicamos, e, especificamente, em seus aportes quanto a registros e 
comentários sobre as literaturas estrangeiras e suas traduções.

As “Lettres”
Embora a revista como um todo se dedique às questões 

literárias, o que torna cada número publicado potencialmente 
interessante para nossa pesquisa,4 nosso foco se concentra na seção 
intitulada “Lettres”, ou seja, letras ou literaturas – implicitamente, 
as não francesas.

Podemos notar que a revista passa por diversas transformações 
ao longo dos seus anos iniciais. Se a primeira edição faz lembrar um 
manifesto, a edição octogésima, na qual encontramos a primeira 
seção “Lettres”, é mais elaborada, expressa delicadeza e requinte. 
Ademais, é consideravelmente maior que as outras edições. Na 
realidade, o tamanho da Mercure de France aumenta ao longo de 
seus anos de publicação, pois a popularidade da revista favoreceu 
mudanças estruturais que a tornaram ainda mais prestigiada, assim 
como foi possível uma maior arrecadação financeira.

Essa seção é dedicada às literaturas e culturas estrangeiras, 
e dividida de acordo com as nacionalidades representadas. Com 
relatos que variam desde uma revisão de uma obra até um resumo 
das notícias literárias de um país, incluindo história literária, 

4  A pesquisa teve início em 2016, mas só começamos a estudar a Mercure de 
France em 2018. A equipe já publicou dois artigos em e-books: COSTA, Teresa 
Cristina de A. G.; SANTOS, Thaís Alves dos. 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: vol. 3, p. 354-379, 
2019; e SANTOS, Thaís Alvez dos. A Tradução na Belle Époque Francesa: a defesa 
da fidelidade em artigos da Revue Blanche e da Mercure de France. In: NOGUEIRA, 
Luciana Persice (Org.). Literaturas Francófonas IV: debates interdisciplinares e 
comparatistas. Rio de Janeiro: Dialogarts: vol. 4, p. 612-630, 2020.
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comentários artísticos, intelectuais e políticos, ela surge de modo a 
evidenciar o cosmopolitismo, grande característica da Belle Époque, 
que a revista abraçava. 

Com as informações obtidas entre 1898 e 1902, fomos 
capazes de catalogar 217 “Lettres”. Nesse conjunto, encontramos 
14 nacionalidades. Identificamos, também, a irregularidade na 
quantidade de crônicas publicadas mensalmente: em 1898 foram 
publicadas 50; em 1899, 43; em 1900, 36; em 1901, 48; e em 1902, 
as publicações chegaram a 50. Não pudemos, até agora, interpretar 
a razão dessa oscilação no volume de crônicas (mas ela talvez fique 
mais clara com o decorrer da pesquisa).

Constatamos que, desde sua criação, as “Lettres” de origem 
alemã, espanhola, inglesa, italiana, russa e neerlandesa sempre 
foram recorrentes. Contudo, a partir de 1898, outras nacionalidades 
começaram a aparecer, como as letras brasileiras, escandinavas, 
espanholas, portuguesas, húngaras, tchecas, hispano-americanas, 
polonesas e gregas.

Por meio da organização das informações lidas, sistematizamo-
las em uma tabela, contendo: seção; ano; tomo; número; páginas; 
redator; traduções ou trechos traduzidos e tradutor. Embora 
tenhamos encontrado diferentes menções à tradução, de 
variados países e autores, nossa maior dificuldade na elaboração 
do trabalho proposto foi identificar os nomes dos tradutores. 
Existem dois tipos de empecilhos que atrapalham a coleta de 
dados: o primeiro, e o mais frequente, é a ausência do nome do 
tradutor; e o segundo é o uso recorrente (e habitual à época) de 
pseudônimos. Esses dados podem ser encontrados em nossas 
tabelas (remetemos ao nosso blog).

Graças à sua amplitude, a Mercure de France possui diversos 
cronistas relevantes. Os de maior expressividade, no período que 
estudamos até agora, são Henry Durand-Davray, especialista em 
literatura de língua inglesa; Alexandre Cohen, que escrevia sobre 
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as letras neerlandesas; Ephrem Vincent, sobre as letras espanholas; 
Philéas Lebesgue, especialista em letras portuguesas; Zinaida 
Wenguerow, dedicado às letras russas; Henri Albert, às letras 
alemãs; e Peer Eketrae, às letras escandinavas.

Em texto anterior a este, foi dado destaque ao resenhista 
Henri Albert (SANTOS, 2020), especialista em letras alemãs (sua 
relevância se deve ao fato de que ele traduziu autores como 
Nietzsche para o francês, sempre deixando clara a sua opinião sobre 
a inferioridade da língua alemã em relação à língua francesa). Na 
atual fase de nossa pesquisa, pudemos observar a importância de 
Henry Durand-Davray, que contribuía para tradução e divulgação 
das letras inglesas, com ensaios assíduos e de forte caráter crítico.

O anglófilo Henry Durand-Davray
Henry Durand-Davray (1873-1944), ou Henry-David Davray, 

costumava assinar como Henry-D. Davray na seção “Lettres” da 
Mercure de France. Foi escritor, tradutor, jornalista, especialista em 
literatura inglesa e responsável pela introdução ou divulgação de 
alguns nomes importantes dessa literatura aos leitores franceses: 
H.G. Wells, Oscar Wilde, Joseph Conrad, Rudyard Kipling, George 
Meredith, Thomas Hardy, W.B. Yeats, Edmund Gosse, entre outros.

Desde cedo, Durand-Davray criou certa aversão pela Alemanha 
(como tantos outros, após a derrota de 1870, na Guerra Franco-
Prussiana) e afinidade pela Inglaterra. Estudou inglês na faculdade 
de Sorbonne e, apesar de não ter concluído os estudos, tornou-se 
especialista em assuntos relativos a Londres, cidade onde acabou 
passando a maior parte da vida e onde veio a falecer.

Fazendo-se presente nos meios artísticos, literários e políticos, 
ele consegue conquistar uma ampla rede de sociabilidade. 
Durante suas estadas na Inglaterra, pôde conhecer autores 
consagrados, como Arnold Bennett e Joseph Conrad, dentre outros 
mencionados anteriormente; de alguns, como George Meredith, 
será correspondente (e tradutor), de Wells e Gosse, será amigo 
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(e tradutor, em ambos os casos). Na França, além de escritores, 
conheceu pintores, como Pierre Louÿs, Henri de Régnier, Paul 
Fort, Pierre Bonnard, Toulouse-Lautrec e Edouard Dujardin, numa 
extensa e eclética malha social.

Devemos essa lista de nomes ilustres, e muito de nossas 
observações sobre Durant-Davray, à especialista Annie Bertrand 
Escuret e seu ensaio “Henry-D. Davrayand the Mercure de France” 
(2005, reeditado em e-book em 2013), que analisa a importância 
capital de Durand-Davray, enquanto crítico e tradutor, na recepção de 
H. G. Wells na França, sobretudo por meio de sua atuação na Mercure.

Concordamos com Escuret quando afirma, na abertura de 
seu texto, que “a recepção de um escritor em determinado país 
geralmente depende do compromisso de um ou vários entusiastas 
e da influência dos jornais e revistas” (ESCURET, 2005, p. 28)5 – essa 
vem sendo uma das premissas de nossa pesquisa. Durand-Davray 
seria, para ela, o maior e mais determinante entusiasta da obra de 
Wells, verdadeiro “arquiteto de sua recepção” na França: com 
uma “capacidade fenomenal para o trabalho”, traduziu, somente 
desse escritor, 14 livros (integralmente, parcialmente ou em 
colaboração) entre 1895 e 1910, além de 5 volumes de contos 
(ESCURET, 2005, p. 28). Esse entusiasmo foi otimizado pelo fato 
de Durand-Davray, além de ser crítico e tradutor, tornar-se, ainda 
jovem, editor: Escuret ressalta (diferentemente da maioria das 
referências a Durand-Davray) que “Davray era crítico, tradutor 
e, aos 25 anos [em 1898-1899], tornou-se o editor-geral de uma 
série dedicada a autores estrangeiros” – a Collectiondes Auteurs 
Étrangers (ESCURET, 2005, p. 29). Essa coleção existirá até 1943, 
como selo da editora Mercure de France.

Escuret esclarece que Durand-Davray teve que insistir 
reiteradamente junto ao fundador e diretor-geral da revista 
Mercure, Alfred Vallette, para que a editora Mercure (também sob 
o controle de Vallette), publicasse livros estrangeiros. O crítico só 
5  As traduções não referenciadas são nossas.
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venceu a resistência do diretor mediante uma proposta de parceria 
– mas essa parceria não é explicada ou desenvolvida por Escuret.6 
É o crítico Blaise Wilfert, especialista em importação literária 
finissecular, quem explica: uma herança providencial permite a 
Durand-Davray financiar o empreendimento editorial que Vallette 
não considerava proveitoso comercialmente (WILFERT, 2002, p. 
38). Durand-Davray, então, cria e dirige a Collectiondes Auteurs 
Étrangers das Éditions de la Société du Mercure de France, que vai 
publicar, entre outros, livros de Wells, e ajudar a mudar a paisagem 
editorial e o universo da importação literária.

Entre os títulos de Wells traduzidos por Davray-Durand, podemos 
ressaltar, em seguida a Escuret, A máquina do tempo e A guerra dos 
mundos, ambos publicados pela sua Coleção em 1899; os dois títulos 
também são publicados em folhetim na própria revista (o primeiro, 
nos volumes: 28, dez. 1898, p. 583-647; e vol. 29, jan. de 1899, p. 
90-150. O segundo, em quatro volumes entre dezembro de 1899 
e março de 1900: vol. 32, dez. de 1899, p. 577-665; vol. 33, jan. de 
1900, p. 120-176; vol. 33, fev. de 1900, p. 405-445; e vol. 33, mar. 
de 1900, p. 703-755) – numa prática evidente de propaganda, por 
intermédio da revista, de produtos da editora. Essas publicações 
geram interessantes discussões e comparações à época (assim como 
estudos de pesquisadores, hoje), com a obra do francês Jules Verne.7

6  Numa visão mais estendida no tempo, Escuret esclarece que Durand-Davray 
foi um dos fundadores da Sociedade Anglo-Francesa (1917), que buscou diminuir a 
anglofobia e a galofobia e, consequentemente, o distanciamento existente entre os 
dois países. Atuou, assim, durante muitos anos, como um mediador entre Inglaterra 
e França, encorajando a Entente Cordiale, ao ponto de ser apelidado, pelos amigos, 
de “Eurotúnel” (Túnel que liga a Inglaterra à França sob o canal da Mancha. Apesar 
de ter só sido inaugurado em 1994, é uma idealização do engenheiro Albert 
Mathieu Favier, que o propôs em 1802 a Napoleão). Dois anos depois, tornou-
se cofundador da revista The Anglo French Review (que nasce com a missão de 
consolidar a união entre a Inglaterra e a França logo após a Primeira Grande Guerra, 
sendo assim, um periódico à frente do debate cultural e político da época). Esse 
período, porém, escapa ao escopo de nossa pesquisa.

7  Annie Escuret revela que Durand-Davray considerava a obra de “ficção 
científica” de Wells superior à de Verne (2005, p. 30).
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Nesse sentido, cabe ressaltar que Durand-Davray encarna, 
por meio de sua atuação no binômio Mercure-Mercure (editora-
revista), o que o crítico Christophe Charle (1998) caracteriza 
como “homem duplo”: novo tipo de mediador cultural, figura do 
intelectual multifacetado do mercado editorial cosmopolita típico 
da Terceira República francesa. Homem polivalente, tradutor, 
crítico e editor, Durand-Davray, acumula funções, age e interage 
em distintas frentes, determina contatos e contratos, interfere e 
(re)define processos de tradução e de importação literária. Sua 
capacidade de espraiar-se para além das salas de edição Mercure-
Mercure faz com que mereça muitos ensaios, que reconhecem e 
atestam sua efetiva e significativa contribuição para a importação 
das literaturas de língua inglesa na França.8

Alguns aportes de Henry-D. Davray às discussões sobre 
a tradução literária 

Em suas crônicas, Durand-Davray escrevia um compilado de 
assuntos diversos, nem sempre interligados, mas que envolviam 
opiniões, acontecimentos e notícias sobre a literatura de língua 
inglesa. Esse era o formato geral das crônicas da seção “Lettres”. 
Apesar de cuidar das “Lettresanglaises”, o crítico muitas vezes 
abordava escritores norte-americanos – ou seja, tratava-se de 
letras de língua (e não nacionalidade) inglesa. 

Como as demais dessas seções, as suas crônicas tratavam não 
somente dos textos publicados em outros países, mas também de 
8  A título de indicação inicial, podemos listar: (1) GOUANVIC, Jean-Marc. Le premier 
point de chute de la traduction des «scientific romances» dans l’espace culturel 
français: H. G. Wells au Mercure de France et dans la Nouvelle Revue Française (fév. 
1909-août 1914). In: GOUANVIC, Jean-Marc. Sociologie de la traduction. La science-
fiction américaine dans l’espace culturel français des années 1950. Arras: Artois 
Presses Université, p. 33-47, 1999; (2) KERBELLEC, Philippe G. (Org). Mercure de 
France, Anthologie 1890-1940. Paris: Alban Cerisier, 1997; (3) BROCHARD, Lucien. 
Henry Davray, le Mercure de France et l’Angleterre. [S.l.], [s.n.], 1953; (4) FITZPATRICK, 
Mark. Une harmonie de terreur et de beauté: Henry-D. Davray as Conrad’s French 
Critic. The Conradian, Paris, vol. 42, s.p., 2017, [27fls]; (5) PHILMUS, Robert M. The 
Strange Case of Moreau Gets Stranger. Science Fiction Studies, n. 57, v. 19, p. 248-250, 
1992. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/4240154.

https://www.jstor.org/stable/4240154
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questões de tradução. Embora Durand-Davray não desenvolvesse 
ensaios teóricos sobre o tema, podemos perceber sua latitude 
crítica acerca de alguns temas de monta, em alguns trechos 
de suas crônicas e resenhas. Selecionamos algumas, que agora 
comentaremos com o intuito de delinearmos um perfil de sua 
percepção da tradução literária.

Durand-Davray salienta, em uma de suas crônicas, uma 
questão-chave para nós: o erro de tradução:

Para Heliodoro, Apuleio e Lucien, acresce-
se, a uma inteligência crítica de suas obras 
originais, uma apreciação das mais eruditas 
de seus tradutores ingleses do século XVI e 
de suas traduções, frequentemente inexatas 
e hesitantes, e tirando proveito de todos os 
erros precedentemente feitos pelos tradutores 
franceses. (MERCURE DE FRANCE, tomo XXV, 
n. 98, 1898, p. 642)9

Essa é a primeira vez que notamos Henry Durand-Davray se 
referir aos erros de tradução. Primeiro, ele elogia a “inteligência 
crítica das obras originais” e a “apreciação erudita dos tradutores 
ingleses”. Estes, mesmo tendo produzido traduções “inexatas e 
hesitantes”, souberam tirar proveito dos erros dos tradutores 
franceses (que os precederam na tarefa de tradução desses 
autores), que – é o que fica implícito – erraram ainda mais, e 
verteram com menos erudição. O crítico se refere a traduções 
francesas do século XVI, quando tem o início do elogio, na França, 
das Belles Infidèles e da intervenção sem escrúpulos ou culpa sobre 
o texto original. A tradição inglesa de tradução é, de uma forma 
geral, mais respeitosa e “fiel”. Essa questão fica subentendida 
aqui, mas faz parte de todo um debate, à época, sobre a 

9 “Pour Héliodore, Apulée et Lucien, il joint à une intelligente critique de leurs 
oeuvres originales, une appréciation des plus érudites de leurs traducteurs anglais 
du XVIe siècle et de leurs traductions, inexactes et hésitantes souvent, et profitant 
de toutes les erreurs précédemment faites par les traducteurs français”.
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necessidade de se respeitar essa fidelidade (não cabe aqui uma 
análise comparativa das tendências ou escolas de tradução entre 
países, no tempo, mas vale a menção à existência de diferenças 
significativas). Não há um detalhamento dos ditos erros, apenas 
uma condescendência maior para com os cometidos pela segunda 
leva de tradutores (os ingleses) das obras clássicas; os critérios 
para essa avaliação, porém, permanecem subentendidos e vagos.

Noutra crônica, deparamo-nos com novo elogio a uma versão 
inglesa com relação a um texto em francês, em comentário 
brevíssimo, mas surpreendente: aqui, Durand-Davray não compara 
traduções (as inglesas e as francesas, como acima), mas a tradução 
inglesa e seu original francês, considerando a tradução superior ao 
original. O crítico menciona, numa longa sequência de comentários 
a diferentes textos publicados na Inglaterra, a tradução feita por 
John Davidson de Pour la Couronne (1895, peça de François Coppée). 
Segundo ele, “o Sr. Davidson traduziu e melhorou em inglês o Pour 
la Couronne de François Coppé”10 (Mercure de France, tomo XXIX, 
nº 109, 1899, p. 262). Não está claro o que significa “melhorar”. 
A leitura do restante do texto leva a supor que se trate de uma 
adaptação à cena moderna, o que implica em aceitar modificações 
do texto – isso é uma suposição. Sem maiores desenvolvimentos, 
essa avaliação potencialmente promissora se perde em meio a uma 
pletora de informações sobre o teatro moderno. De qualquer forma, 
com uma anglofilia a toda prova, Durand-Davray se posiciona, 
sem explicitar a polêmica em que se insere, contra os escritores e 
intelectuais nacionalistas que defendem a superioridade da língua 
francesa e do goût francês sobre as literaturas estrangeiras.

Além de suas crônicas na seção Lettres, a correspondência 
de Durand-Davray também nos dá importantes indícios sobre seu 
entendimento do trabalho da crítica literária – inclusive como meio 
de divulgação ou estímulo à tradução. Sabemos por Annie Escuret 

10 “M. Davidson traduisit e améliora en anglais le Pour la Couronne de 
François Coppé”.
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que o crítico escreve a Wells sobre a dificuldade que enfrentava 
para divulgar sua obra na França: “Não temos, na França, suas 
copiosas resenhas de livros. Não temos Academy, Atheneum, 
Speaker, Spectacle, Saturd Rev etc., [e,] nos periódicos, muito pouco 
espaço é conferido à crítica. Quanto aos jornais diários, não há 
crítica literária”11 (carta de 28/08/1902, apud ESCURET, 2005, p. 
32). Durand-Davray lamenta a falta de uma tradição mais sólida de 
comentadores e críticos literários na grande e na pequena imprensa 
(numa comparação entre França e Inglaterra, em que, novamente, 
sua postura é anglófila).

Enquanto tradutor, as cartas compiladas por Escuret revelam 
que, diante de dificuldades com o texto de Wells, Durand-Davray 
solucionava suas dúvidas escrevendo diretamente para o autor – 
e amigo. Também mantinha o escritor regularmente informado 
acerca de outras traduções de sua obra (feitas por outros 
tradutores), sempre pedindo para manter a exclusividade sobre a 
tradução de seus títulos, “proibindo-o [Wells] de enviar seus livros 
a outros tradutores” (apud ESCURET, 2005, p .33) – numa evidente 
tentativa de manter, para si ou para sua Coleção, o controle, não só 
da tradução, mas da importação da obra de Wells como um todo. 
Finalmente, também relevante, ainda enquanto tradutor, Durand-
Davray teria desaconselhado Wells a entregar uma tradução a certo 
tradutor porque “ele sequer havia lido todos os [seus] contos, e fora 
incapaz de lhe dizer [em conversa com Durand-Davray] quais queria 
traduzir” (apud ESCURET, 2005, p. 33) – comentário que revela 
uma postura que exige, do tradutor, um conhecimento apurado 
da obra, em seu conjunto de títulos, para a compreensão do título 
a ser traduzido, numa concepção orgânica da obra. Preconiza 
compreender a parte pelo conhecimento aprofundado e extenso 
do todo, considerando, e isso se infere, que o bom tradutor é, antes 
de mais nada, um especialista em determinado autor.

11  “We have not in France your copious reviewing of books. There are no 
Academy, Atheneum, Speaker, Spectacle, Saturd Rev etc., in the periodicals very 
little room is afforded to criticism. As for the dailies, there is no critic of books”
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Essa necessidade de um conhecimento amplo e especializado 
nos dá uma ideia do que seja, para Durand-Davray, o mais 
importante em termos de “fidelidade” – noção-chave nos estudos 
da tradução. Não encontramos, ainda, comentários seus sobre 
a opção entre traduções fiéis e adaptações – em voga nesse 
momento, em que tradutores continuam não hesitando em cortar, 
modificar e/ou acrescentar trechos inteiros dos livros originais (cf. 
NOGUEIRA-PRETTI; COSTA 2021). Podemos deduzir que “conhecer 
a totalidade da obra” à maneira de um especialista seja uma forma 
de garantir uma fidelidade ao conteúdo, ou ao sentido pretendido 
pelo autor.

Novamente, é Annie Escuret quem nos permite desenvolver 
nossa hipótese. A pesquisadora transcreve uma carta escrita por 
Durand-Davray a Wells em 22 de agosto de 1902, sobre a tradução 
de Anticipations (o romance foi escrito em 1901; a tradução foi 
publicada em 1904 pela Mercure, e realizada por Davray-Durand 
em colaboração com Bronislaw Kozakiewicz). A carta como que 
perfaz o perfil desse homem que busca contato com outros 
editores, outros periódicos, outros tradutores, além de vislumbrar 
estratégias de promoção:

Traduzi algumas partes importantes dos 
capítulos e fiz um resumo do resto - a fim de 
oferecer a totalidade do trabalho à Revue de 
Paris, cujo editor está fortemente disposto a 
aceitar. Ainda não tive resposta. Se tivesse, eu 
teria começado a traduzir imediatamente, não 
sozinho, mas com a ajuda de Alfred Jarry,12 que 
é o tipo de homem com treinamento científico, 
bastante capaz de não deixar escapar nada do 
sentido do que dizes. Fiz isso por causa de tua 
permissão, dada em carta de 19/11/01: “o que 

12  Alfred Jarry (1873-1907) é um artista de grandeza maior: escritor, poeta, 
ensaísta, dramaturgo, artista plástico, conhecido, inclusive como autor de Ubu Roi, 
inspiração para o surrealismo e o teatro do absurdo. Não será, porém, colaborador 
nessa tradução.
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você acha de obter [o direito d] o livro, extrair e 
traduzir uma série de passagens expressamente 
calculadas para excitar e interessar o público 
francês, enviá-las, devidamente atribuídas ao 
meu livro [...].” As dezenas de trechos foram 
enviados, não para jornais (exceto alguns) que 
teriam cobrado pagamento, mas para um bom 
número de pessoas que os poderiam usar em 
parágrafos ou artigos, e comecei a negociar 
com jornais e periódicos sobre uma tradução 
integral do livro. Na quarta-feira, vi Vallette 
em Paris, e ele disse explicitamente que está 
pronto - na próxima temporada - para dedicar 
grandes quantias numa promoção dos teus 
livros por ocasião seja de Anticipations seja de 
Quand le dormeur s’éveillera. Estou certo de que 
conseguiremos uma grande venda não apenas 
de um livro então publicado, mas por tudo o que 
foi feito anteriormente. (ESCURET, 2005, p. 36, 
grifos nossos)13

Enquanto tradutor, Durand-Davray toma a iniciativa de 
selecionar e traduzir trechos que pareçam representar a 
integralidade do livro, aos quais acrescenta resumos ilustrativos, a 

13  “I translated some important parts in the chapters and did a summing up of 
the rest – in order to offer the entire work to the Revue de Paris […] whose editor 
is strongly disposed to take it. I have not his answer yet. Had I got it, I would have 
at once begun translating, not single handed, but with the help of Alfred Jarry 
who is the sort of man with a scientific training, quite able not to miss anything of 
your meaning. I did so on account of your permission, as you gave it in a letter of 
19/11/01 saying: ‘what do you say to getting the book, to extracting and translating 
a number of passages that are expressly calculated to excite and interest the French 
public, sending them, duly ascribed to my book [...]’ The dozen passages were 
sent, not to papers (except a few), that would have asked to be paid for it, but to 
a good many people who could use them in paragraphs or articles  and I began 
negotiating with papers and periodicals about an integral translation of the book. 
On Wednesday, I saw Vallette in Paris and he explicitly said that he is ready – next 
season – to make a large expense for a ‘lancement’ [‘promotion’] of your books at 
the occasion of either Anticipations or When the Sleeper Wakes [sic; o título é The 
Sleeper Wakes]. I am certain that we will succeed in getting a large sale not only for 
one book then published but for all previously done.”



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

209

fim de encontrar um editor para a tradução. Também como tradutor, 
busca um colaborador que seja capaz de “não deixar escapar” o 
“sentido” do que é dito, pois preocupa-se em tornar a obra de Wells 
conhecida, não somente como texto de ficção, mas como texto 
profético sobre transformações (sociais, técnicas etc.) vindouras: 
de onde a importância da compreensão do sentido e da acuidade 
do pensamento de Wells. Como agente mediador, “negocia” com 
potenciais editores a “tradução integral do livro” – o que revela, 
complementarmente, que sua Coleção de Autores Estrangeiros 
não tinha autonomia financeira suficiente para tal projeto, e que 
depende da boa vontade Vallette para empreendimentos maiores.

Voltando à questão da fidelidade, buscar um tradutor “capaz 
de não deixar escapar nada do sentido do que o autor diz” anuncia 
a exigência de ser fiel ao conteúdo, à “intenção do autor” (não 
cabe aqui uma discussão teórica dessa ideia), preferencialmente 
pela ação de um “homem com treinamento científico” – capaz de 
compreender, racionalmente, positivamente, a relação entre o todo 
e as partes, o sentido geral e o significado mais restrito da frase ou 
do termo, na busca da reprodução, na tradução, do que o autor 
pretendeu veicular em língua de origem –, sendo que esse sentido 
fica mais claro à leitura de outros textos seus.

Em suma, Henry Durand-Davray traz aportes representativos 
de tendências, talvez as mais modernas de seu tempo, no sentido 
de traduzir escritores contemporâneos, cujas obras estão sendo 
publicadas em meio a debates, polêmicas e rivalidades, mas dentro 
de um rigor respeitoso da “intenção do autor”.

Considerações finais 
É relevante sinalizar que a revista Le Mercure de France a 

que nos dedicamos faz parte de uma linhagem que se encarrega 
de transmitir, ao longo de séculos, a tradição do “ofício de 
‘mensageiros”, anunciando os feitos de “determinados grupos”, 
segundo os termos de LÓPEZ (2017, p. 26), tornando-se, sob a 
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batuta de Vallette, porta-voz de um grupo de intelectuais que 
assume, com o sucesso da revista, envergadura no meio artístico 
e editorial (em outra oportunidade, estudaremos o perfil dos 
fundadores e dos principais colaboradores).

Acreditamos que a contribuição dos textos críticos de Durand-
Davray é de grande importância para nossos estudos acerca da 
recepção da tradução na Mercure de France. Não apenas têm 
destaque na revista, como integram-se e interagem nos debates 
sobre a tradução literária durante a Belle Époque.

Parece-nos oportuno destacar que o crítico é, sobretudo, 
um “homem duplo”, como o definiu Christophe Charles, que, 
na pluralidade de suas atribuições, intervém, com autoridade e 
conhecimento de causa, no processo de importação literária: aborda 
autores, tradutores, editores, mediadores os mais diversos, para a 
realização de projetos de tradução, ora sendo o tradutor, ora sendo 
o articulador (ou “arquiteto”, como diz Escuret) da recepção de 
uma obra. Participa de todas as etapas da importação, e, tentacular, 
procura controlá-las em seu conjunto – chegando a tentar proibir o 
autor de contactar outros tradutores que não ele.

Enfim, a pesquisa com a seção Lettres da revista Mercure de 
France revela títulos, autores, tradutores e editores que marcaram 
a história da tradução em seu tempo, e sua continuidade deverá 
permitir afinar a compreensão acerca de cada qual dos agentes e 
fatores que a integram.
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ESTÉTICA E MERCADO: 
DUAS PERCEPÇÕES DA OBRA DE ÉMILE ZOLA

Eduarda Araújo da Silva Martins1

Émile Zola tornou-se um dos maiores escritores de seu tempo, 
acumulando, ao longo do século XIX, reconhecimento e fortuna. 
Sua trajetória no campo literário foi traçada por um caminho árduo 
de farta produção e de embates literários. Durante as primeiras 
décadas de sua carreira, teorizou sobre o naturalismo através de 
textos que foram reunidos posteriormente nos volumes Le Roman 
expérimental (1881), Les Romanciers naturalistes (1881), Documents 
littéraires (1881), Le Naturalisme au théâtre (1881), Nos Auteurs 
dramatiques (1881) e Une Campagne (1882). Esses textos, que 
representam a concepção estética por ele elaborada, atribuíram 
paulatinamente valor simbólico à sua produção.

Zola desenvolve seu perfil literário prestando tributo a Honoré 
de Balzac, que deu destaque ao realismo na literatura, e às obras 
de Gustave Flaubert e dos irmãos Jules e Edmond de Goncourt, que 
demonstravam forte preocupação estética, valorizando aspectos 
internos do texto. O futuro mestre do naturalismo francês também 
demonstrou preocupação formal, que foi apresentada ao leitor em 
seus textos teóricos, recusando-se em produzir uma literatura de 
baixo valor estético. Por outro lado, Zola se preocupava em atingir 
o público, uma vez que, ao contrário de Flaubert ou dos irmãos 

1  Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lattes: https://lattes.cnpq.
br/5996345932910663; ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-8589-9574; E-mail: 
eduarda.araujosm@gmail.com.

https://lattes.cnpq.br/5996345932910663
https://lattes.cnpq.br/5996345932910663
http://orcid.org/0000-0002-8589-9574
mailto:eduarda.araujosm@gmail.com
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Goncourt, era desprovido de fortuna pessoal. Por isso, lançou mão 
de estratégias para tornar seu nome conhecido pelos pares e por 
um vasto público leitor, como os embates literários que travou na 
imprensa através de seus textos teóricos ou o uso de propagandas 
para lançar seus romances, alguns de escândalo, como fez com 
Nana (1880).

Assim, Zola vai atingindo o grande público que consumiu sua 
obra em larga escala, sobretudo após o sucesso de escândalo 
do romance L’Assommoir, publicado em 1876-77, que o levou 
a alcançar fortuna e projetar seu nome no campo literário. O 
escritor conseguiu construir uma obra sólida, fundamentada 
esteticamente, sendo apreciado pelos pares, mas, também, 
sendo muito consumida pelo público leitor. Zola parece, portanto, 
alcançar os dois polos do campo literário conceituados por 
Pierre Bourdieu em Les Règles de l’art [As regras da arte] (1996): 
o polo da produção restrita, destinado a um mercado centrado 
nos produtores que se debruçam sobre os valores estéticos de 
suas obras, e o da grande produção, dirigido ao grande público. 
Segundo Bourdieu, o polo de produção restrita é um universo 
antieconômico, que se instaura no polo economicamente 
dominado. Nesse polo, os produtores têm como clientes, ao 
menos a curto prazo, seus próprios concorrentes, por isso 
precisam aceitar uma remuneração adiada. Por outro lado, eles 
são simbolicamente dominantes, buscando autonomia em relação 
às instâncias política, religiosa ou econômica. Destacam-se no polo 
da produção restrita Charles Baudelaire e os parnasianos (poesia) 
e Gustave Flaubert (romance), apesar deste último ter alcançado 
um sucesso de escândalo com Madame Bovary.

O princípio da hierarquização interna, isto é, o 
grau de consagração específica, favorece os 
artistas (etc.) conhecidos e reconhecidos por 
seus pares e unicamente por eles (pelo menos 
na fase inicial de seu trabalho) e que devem, pelo 
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menos negativamente, seu prestígio ao fato de 
que não concedem nada à demanda do “grande 
público”. (BOURDIEU, 1996, p. 247)

Ou seja, nesse polo, o escritor (ou artista) não alcança retorno 
econômico imediato, podendo atingi-lo posteriormente. Além 
disso, para Bourdieu, há um tempo necessário para que a produção 
restrita seja reconhecida simbolicamente (BOURDIEU, 1992, p. 101). 
A trajetória de Zola parece se adequar nesse sentido, primeiramente 
porque sua legitimação se deu paulatinamente, em segundo lugar 
porque o escritor só alcança números elevados de vendagem no 
final da década de 1870, com L’Assommoir.

O polo da grande produção segue uma lógica diametralmente 
oposta ao da produção restrita, sendo simbolicamente dominado 
e economicamente dominante, já que dá aos seus produtores 
um retorno financeiro rápido. Encontram-se nesse polo os 
“artistas burgueses”, que produzem literatura voltada para os 
valores burgueses apreciados pelos meios de consagração como 
a Academia, e os produtores de uma literatura comercial como 
os autores de vaudevilles ou de romances populares, que, como 
Eugène Sue, tentam superar o descrédito simbólico, produzindo 
uma literatura social (BOURDIEU, 1996, p. 101-102).

Zola, ao longo de sua trajetória literária, parece conseguir 
pertencer simultaneamente aos dois polos de produção, por um 
lado através de reconhecimento dos pares, por outro, através do 
alcance do público. Nas próximas seções discorreremos sobre o 
processo de fundamentação teórica do naturalismo, que colocaria 
Zola no polo de produção restrita, para então refletir sobre a 
posição de sua obra no campo literário francês dentro da lógica dos 
dois polos de produção. Finalmente, veremos como sua literatura, 
tomada entre os valores estéticos que propõe e os valores que o 
mercado literário lhe atribui, é percebida pela imprensa brasileira 
do Oitocentos.
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A estética naturalista
Os princípios da estética naturalista elaborados paulatinamente 

em textos publicados na imprensa e, depois, reunidos em volumes 
já apareciam em carta pessoal ao amigo Antony Valabrègue, de 
18 de agosto de 1864, na qual o jovem Zola, refletindo sobre a 
relação entre a arte e o real, distingue três formas de se produzir 
literatura. Para isso, esboça uma “teoria das telas”, que é uma 
metáfora para o temperamento de cada escritor, ou seja, o estilo 
e a expressão pessoal através da qual cada um representa o real 
(BECKER; GOURDIN-SERVENIÈRE; LAVIELLE, 1993, p. 407).2 Segundo 
Zola, o real está sujeito a uma transposição literária que se dá mais 
ou menos verdadeiramente, a depender do temperamento de cada 
escritor ou, em outras palavras, da tela através da qual se percebe 
o real. Essa “tela” pode ser clássica, romântica ou realista. Em sua 
carta, Zola deixa clara a sua preferência pela tela realista, já que 
ela atende à sua exigência pela verdade e pela originalidade: “Sou 
obrigado a admitir que toda minha simpatia vai para a Tela realista; 
ela satisfaz minha razão e nela sinto as imensas belezas de solidez e 
de verdade” (ZOLA, 2021 [1864], p. 607). Para Zola, nenhuma tela, 
mesmo a realista, pode reproduzir fielmente o real, isso porque 
por mais límpida que ela seja, entre o real e o observador, sempre 
haverá uma refração que o deforma mais ou menos:

No entanto, repito, não posso aceitá-la tal qual 
se apresenta a mim; não posso admitir que ela 
nos forneça imagens verdadeiras, e afirmo que 
deve haver nela propriedades particulares que 
deformem as imagens e que, por conseguinte, 
façam dessas imagens obras de arte. Aliás, 
aceito plenamente sua maneira de proceder que 
é a de se colocar com toda sinceridade diante da 
natureza, de apresentá-la como um todo, sem 
nada excluir. (ZOLA, 2021 [1864], p. 607)

2  Segundo Colette Becker et al. (1993, p. 407), esse termo foi adotado por Zola 
após a leitura da Physiologiedesécrivains et desartistes, de Émile Deschanel.
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Os escritores que adotam a tela realista estão mais próximos 
da verdade, pois, mesmo que a tela deforme as imagens, é ela que 
dá imagens mais próximas da realidade. Essa afirmação derruba o 
lugar-comum atribuído ao naturalismo – e reproduzido nos manuais 
de literatura –, visto como uma estética que representa “fielmente” 
a realidade ou que a deseja copiar. 

O fato de Zola recusar a tela clássica – que enfraqueceria 
os tons das imagens – e a tela romântica – que, ao contrário, as 
intensificaria, já que o escritor romântico lança mão de histórias 
extraordinárias que afastariam a literatura do real – é comumente 
interpretado como uma recusa da criação e, consequentemente, 
como a reprodução exata da natureza. No entanto, para Zola, 
“A realidade exata é [...] impossível em uma obra de arte” (2021 
[1864], p. 604). Sua reflexão evidencia a importância do processo 
de criação literária também para quem adota a tela realista, e isso 
aparecerá nos textos publicados por ele na imprensa.

Sua carta revela com lucidez que não se pode criar um texto 
literário (ou uma obra de arte) sem se recorrer à “invenção”, noção 
que se opõe à “imaginação” da tela romântica. Na invenção, o 
escritor-romancista analisa e observa o real para, em seguida, a 
partir dos dados recolhidos em sua documentação, criar um plano, 
os personagens, o enredo etc. Há um elemento criativo na invenção 
que não se confunde com a imaginação (faculdade de criar histórias 
extraordinárias), porque o escritor parte do real. Zola se interroga 
sobre a construção da intriga, sobre o papel dos personagens, sobre 
a narrativização da informação, sobre os procedimentos destinados 
a suscitar e a manter o interesse do leitor (BECKER, 2001, p. 9-11).

A proposta literária de Zola nos mostra que, em literatura, a 
busca pela verdade pode se dar através de um método mais objetivo, 
mas é, inevitavelmente, associada a um processo criativo. Suas 
reflexões estéticas ganham paulatinamente espaço na imprensa. 
No mesmo ano em que escreve essa carta a Valabrègue, Zola passa 
a assinar artigos literários e crônicas gerais para diferentes jornais 
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fora da capital, como Le Journal populaire de Lille e L’Échodu 
Nord (MITTERAND, 1995, p. 391). Sua concepção literária vai 
sendo desenvolvida nos anos seguintes até início da década de 
1880. Segundo Pagès e Owen, Zola elabora a teoria do romance 
naturalista em duas etapas (2016, p. 85). Na primeira, que 
compreende os anos de 1866 a 1868, animado com as leituras 
que havia feito Hippolyte Taine, Émile Deschanel, Émile Littré, 
Gustave Flaubert (MITTERAND, 1995, p. 403), o jovem escritor 
começa a definir os princípios de sua estética, lançando o termo 
“naturalismo”, utilizado pela primeira vez, em 1863, pelo crítico de 
arte Jules-Antoine Castagnary para diferenciar o realismo, mas de 
forma pejorativa (BECKER; GOURDIN-SERVENIÈRE; LAVIELLE, 1993, 
p. 290). O escritor, que conhece bem os mecanismos da imprensa 
desde sua entrada como chefe de publicidade na Livraria Hachette, 
em 1862, esforça-se em dar um lugar de destaque ao naturalismo 
através da reflexão estética que aparece em seus artigos. Na segunda 
etapa, que vai de 1875 a 1881, Zola se lança em campanha na imprensa 
com o intuito de impor o naturalismo como o único horizonte possível 
para a literatura moderna (PAGÈS; OWEN, 2016, p. 85). As estratégias 
de sua campanha pelo naturalismo aparecerão em uma carta enviada a 
Edmond de Goncourt em 1877:

Sim, é verdade que desprezo como você esta 
palavra naturalismo; e, no entanto, vou repeti-la 
sem cessar, porque é preciso batizar as coisas, 
para que o público as veja como novas... […] 
Primeiramente, coloquei um prego e com um 
golpe de martelo, o fiz entrar dois centímetros. 
Então, meu martelo é o jornalismo que faço 
em torno das minhas obras.3 (ZOLA,1877 apud 
REVERZY, 2003, p. 23, tradução nossa)

3 Oui, c’est vrai que je me moque comme vous de ce mot naturalisme; et 
cependant, je le répéterai sans cesse, parce qu’il faut un baptême aux choses, 
pour que le public les croie neuves… [...] J’ai d’abord posé un clou et d’un coup 
de marteau, je l’ai fait entrer de deux centimètres. Eh bien, mon marteau, c’est le 
journalisme que je fais autour de mes œuvres.
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Se, por um lado, Zola batiza o romance moderno que já vinha 
sendo desenvolvido pelos irmãos Jules e Edmond de Goncourt 
e, também, por Gustave Flaubert – embora nenhum deles tenha 
levantado a bandeira do naturalismo – por outro, ao longo da sua 
campanha, ele fundamenta teórica e esteticamente o naturalismo 
em artigos que são publicados em periódicos na França e na Rússia 
e depois reunidos em diferentes volumes. Zola pega emprestado 
do livro Introduction de la médecine expérimental (1865), do 
médico Claude Bernard, o método experimental, que se baseava 
na observação, descrição e experimentação dos seres materiais, 
adaptando-o para a literatura. Desse modo, para o naturalismo, 
toda realidade do mundo podia ser representada literariamente, 
sem hierarquias. Para dar ao texto uma perspectiva objetiva 
e verdadeira, o escritor devia atenuar o elemento romanesco, 
evitando a criação de aventuras extraordinárias e da figura do 
herói; também devia investir em descrições para dar ao leitor a 
sensação de estar diante da realidade; e se servir do narrador em 
terceira pessoa, que expõe os fatos sem julgamento e que, muitas 
vezes, é apagado com o uso do discurso indireto livre (ZOLA, 1881, 
p. 126-128). Os aspectos internos da obra, identificados no projeto 
literário de Zola, são, segundo Pierre Bourdieu (1996, p. 137), 
marcas da grande literatura como, por exemplo, o trabalho com a 
linguagem, o uso do discurso indireto livre e do passé simple, que 
promovem, através do olhar clínico do romancista, pelo método 
experimental, uma distância objetiva entre escritor e objeto. 
Nesse sentido, o método desenvolvido por Zola e seu talento como 
escritor o colocam, paulatinamente, em um polo prestigiado no 
campo literário francês.

Zola entra para o rol de escritores como Baudelaire e Flaubert e 
rompe com “a ordem burguesa que se institui[u] no campo literário 
com o romantismo” (BOURDIEU, 1996, p. 157), contribuindo para 
sua autonomização.
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A construção social de campos de produção 
autônomos vai de par com a construção de 
princípios específicos de percepção e de 
apreciação do mundo natural e social (e das 
representações literárias e artísticas desse 
mundo), ou seja, com a elaboração de um modo 
de percepção propriamente estético que situa 
o princípio da “criação” na representação e não 
na coisa representada e que jamais se afirma tão 
plenamente quanto na capacidade de constituir 
esteticamente os objetos baixos ou vulgares do 
mundo moderno. (BOURDIEU, 1996, p. 153)

Zola empenha uma força contrária à ordem estabelecida no 
campo literário, em luta contra a arte utilitarista e a literatura do 
ideal – baseada em valores morais e estéticos que orientam a crítica 
do século XIX –, que estão alinhadas aos princípios burgueses e são 
valorizadas pela Academia (BOURDIEU, 1996, p. 125). A imposição 
contra a ordem burguesa, evidentemente, não se inicia com Zola. 
Bourdieu descreve as rupturas simbólicas realizadas por Flaubert ao 
se debruçar sobre os aspectos internos de sua obra que valoriza ao 
mesmo tempo a abordagem da vida banal, situando-o no polo oposto 
ao dos escritores da literatura comercial ou da arte burguesa. O autor 
de Madame Bovary consegue “afirmar o poder que pertence à arte de 
tudo constituir esteticamente pela virtude da forma (‘escrever bem o 
medíocre’), de tudo transformar em obra de arte pela eficácia própria 
da escrita” (BOURDIEU, 1996, p. 126). E, assim, representa num mesmo 
romance “o mais alto e o mais baixo, o mais nobre e o mais vulgar, 
a boemia e a alta sociedade” (BOURDIEU, 1996, p. 127), mostrando 
que não haveria tema impróprio para se tratar na literatura. Segundo 
Bourdieu, o esteticismo leva ao “neutralismo moral”, isto é, ele 
neutraliza as acusações de imoralidade que possam ser lançadas sobre 
a obra (BOURDIEU, 1996, p. 130).

Na esteira de Flaubert, Zola não exclui nenhum tema e busca 
representar todas as classes sociais em seu projeto romanesco 



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

220

do ciclo Les Rougon-Macquart. O escritor também volta sua 
atenção ao trabalho estético, como propõe em seus textos 
teóricos, já que “em seu manifesto Le Roman expérimental [O 
romance experimental], proclamava muito alto a independência 
e a dignidade superior da cultura e da linguagem literárias, às 
quais deve ao fato de ser reconhecido e para as quais reclama 
o reconhecimento” (BOURDIEU, 1996, p. 137). A criação de seu 
método experimental na literatura é, portanto, arma de combate 
na luta pela maior liberdade temática e na linguagem. Ao mesmo 
tempo, segundo Bourdieu, ao se apoiar nas obras de Claude 
Bernard e dos filósofos Ernest Renan e Hippolyte Taine, Zola se 
beneficiou do imenso prestígio da ciência nos anos de 1880, 
neutralizando “a suspeita de vulgaridade ligada à inferioridade 
social dos ambientes que descrevia e daqueles que atingia com 
seus livros” (BOURDIEU, 1996, p. 137). Além disso, Zola demonstra 
grande talento e força expressiva na criação de seus romances. 
Muitos críticos, tanto na França quanto no Brasil, mesmo os que 
não aprovavam o naturalismo, elogiam suas habilidades na escrita 
(MARTINS, 2019, p. 97-98; 161-163).

Notamos, portanto, que Zola contribui, assim como Flaubert, 
para a autonomização do campo literário, opondo-se aos valores 
da arte burguesa e buscando a qualidade estética ao criar novas 
formas de percepção e de apreciação da arte e ao libertar-se das 
instâncias religiosa, política e econômica que buscavam determinar 
o que podia ou não ser produzido em matéria de arte. No entanto, 
embora o autor de Germinal demonstre constantemente sua 
preocupação estética, diferentemente do que ocorre com Flaubert 
com sua produção após o escândalo inicial de Madame Bovary, ele 
também consegue alcançar com seus romances o grande público, 
o que lhe garante popularidade e ganhos econômicos similares 
aos adquiridos por autores de teatro, rompendo, assim, com a 
hierarquia dos gêneros no campo literário, como veremos a seguir.
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Entre a produção restrita e a grande produção
Segundo o sociólogo Pierre Bourdieu há, no campo literário 

francês da segunda metade do século XIX, uma hierarquia dos 
gêneros – teatro, romance e poesia – determinada por seus 
valores simbólicos e econômicos. Do ponto de vista simbólico 
(polo da produção restrita), ou seja, em relação à apreciação dos 
pares, a poesia estaria no topo da hierarquia dos gêneros, seguida 
do romance, em posição intermediária, e do teatro. Do ponto de 
vista econômico (polo da grande produção), essa lógica se inverte. 
O teatro está no topo da hierarquia e é seguido pelo romance e 
pela poesia. Trata-se de uma estrutura quiasmática que revela 
a centralidade do romance, naquele momento do processo de 
autonomização do campo literário. No entanto, Zola consegue 
romper com essa hierarquia, levando o romance a alcançar ao 
mesmo tempo o grande público e o reconhecimento dos pares.

[...] os romancistas só podem obter ganhos 
equivalentes aos dos autores de teatro com a 
condição de atingir o “grande público”, isto é, 
como o indicam as conotações pejorativas da 
expressão, expondo-se ao descrédito atribuído 
ao sucesso comercial. É assim que Zola, cujos 
romances tiveram a mais comprometedora 
fortuna, sem dúvida deveu o fato de escapar, em 
parte, ao destino social que lhe determinavam 
suas grandes tiragens e seus objetos triviais 
tão-somente a conversão do “comercial”, 
negativo e “vulgar”, em “popular”. (BOURDIEU, 
1996, p. 136)

Zola consegue acumular capital econômico, sem, no entanto, 
produzir obras segundo os valores estabelecidos pelo gosto 
burguês, ou segundo às exigências do mercado de livros populares 
ou dos romances de folhetim. É por isso que sua obra não é 
interpretada como “comercial” ou “industrial” – para lembrar o 
termo empregado pelo célebre crítico Sainte-Beuve em seu artigo 
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“De la littérature industrielle” (1839) –, mas como “popular”, no 
sentido de alcançar um grande número de leitores.

A história literária tem privilegiado duas noções para definir 
um romance popular: uma o entenderia como aquele que é lido 
majoritariamente pelas camadas populares; a outra o qualifica a 
partir de suas características estruturais: narratividade, tipologia 
dos personagens, temas e retórica (CONSTANS, 2009, s.p.). Ambas 
as noções parecem se alinhar ao polo de grande produção, 
proposto por Bourdieu. Em primeiro lugar, porque os escritores 
desse polo atingiriam todas as camadas sociais, inclusive as menos 
privilegiadas. Em segundo lugar, porque os escritores seguem 
uma fórmula de sucesso para atingir o grande público. Esta última 
característica, em particular, parece distanciar ainda mais o 
escritor popular do polo de produção restrita.

Contudo, a marca pejorativa que carregam os autores que 
atingem o grande público parece não se adequar totalmente a Émile 
Zola, porque o trabalho com a forma, descrito em seus textos teóricos 
e praticado em suas obras, caracteriza sua preocupação estética:

[O romance] Adquire um peso considerável 
no campo literário quando, com Zola, obtém 
sucessos de vendas excepcionais (portanto, 
ganhos muito importantes que lhe permitem 
libertar-se da imprensa e do folhetim), 
atingindo um público muito mais vasto que 
qualquer outra expressão, mas sem renunciar 
às exigências específicas no que se refere à 
forma. (BOURDIEU, 1996, p. 134)

Assim, o escritor parece transitar entre os dois polos de 
produção que estruturam o campo literário francês nas últimas 
décadas do século XIX. Ao analisarmos a trajetória literária de Zola, 
vemos que esse lugar foi alcançado paulatinamente no campo, 
por meio de muitas lutas e embates literários. Quando o escritor 
lança L’Assommoir em volume, em 1877, alcança um sucesso 
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de público jamais visto no romance – em um ano vendeu cerca 
de 38 mil exemplares, chegando ao número de 100 mil em 1881 
(PAGÈS, 2014, p. 150; MITTERAND, 2001, p. 308-309) – contudo, 
precisou sistematizar sua teoria em artigos e livros para se proteger 
dos ataques da crítica, revelando suas preocupações estéticas e 
diferenciando-se, assim, da literatura comercial. Só na década 
seguinte Zola adquire maior capital simbólico, seu talento sendo 
reconhecido pela crítica francesa (e não somente pelos pares), que 
compreende melhor a proposta do naturalismo, após a publicação 
de Germinal. Como se percebe, o acolhimento do público, em certa 
medida, antecipa o reconhecimento da crítica.

Para além do interesse evidente do público pelos romances 
de Zola, precisamos destacar um fator que contribuiu para a 
ampliação do público leitor do escritor: as mudanças sociais 
e tecnológicas que transformaram a sociedade francesa e o 
universo da edição no século XIX, e que possibilitaram a venda em 
larga escala de seus romances, inclusive fora da França, no idioma 
original ou em traduções.

Na primeira década do século XIX, foram criadas leis que se 
voltavam para a alfabetização das crianças. A lei de François Guizot, 
de 1833, previu o ensino primário gratuito por toda a França, 
garantindo que os meninos fossem alfabetizados. Em 1867, a lei de 
Victor Duruy determinou a abertura de escolas para meninas em 
comunas com mais de 500 habitantes. Jules Ferry deu continuidade 
à ampliação do ensino com as leis de 1881 e 1882, que garantiam 
o ensino primário através da escola laica, gratuita e obrigatória 
para meninos e meninas. Essas iniciativas contribuíram para o 
crescimento de alfabetizados e de um potencial público leitor. Os 
estudantes do fim do Segundo Império tonaram-se os leitores de 
jornais do período da República, assim como aqueles da escola 
obrigatória de July Ferry, os consumidores da imprensa da Belle 
Époque (CHARLE, 2004, p. 136). Paralelamente, a imprensa passou 
por múltiplas inovações técnicas ligadas à revolução industrial 
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como, por exemplo, o surgimento das prensas rotativas e a vapor, 
o desenvolvimento do papel jornal industrial, a expansão da 
rede telegráfica, a melhoria da rede ferroviária e do transporte 
marítimo etc. O progresso técnico reduziu os custos e o tempo de 
impressão, resultando no barateamento do preço dos impressos 
e contribuindo para sua ampliação e difusão para o novo público 
leitor em crescimento (CHARLE, 2004; ABREU, 2011).

A imprensa periódica, ainda, conseguiu baixar o valor final do 
seu produto através da inserção de propagandas. Isso aconteceu na 
primeira metade do século, em 1836, quando, com a arrecadação 
dos anúncios, Émile de Girardin lança a assinatura de seu jornal, La 
Presse, a 40 francos, metade do preço habitual (THÉRENTY, 2007, 
p. 27). Ele investiu, também, como fez Le Siècle, na publicação 
de novelas e romances seriados que apareciam nas rubricas 
“Variedades”, no alto da página, ou “Folhetim”, no rodapé do jornal. 
Assim, o folhetim, espaço de comunicação cultural, destinado 
inicialmente à publicação de crônicas políticas, críticas literárias, 
artísticas e teatrais, passou a hospedar narrativas ficcionais. A 
publicação seriada de romances e novelas curtas ou longas se 
tornou um enorme sucesso, sendo adotada por diversos jornais, 
já que isso garantia retorno financeiro por meio da fidelização do 
leitor; mas é só em 1844 que o romance se consagra como gênero 
mais publicado nos folhetins (DUMASY-QUEFFÉLEC, 2011, p. 935), 
após o sucesso sem precedentes que foi Les Mystères de Paris, de 
Eugène Sue, primeiro sucesso midiático de massa (THÉRENTY, 2014, 
p. 30), publicado entre 1842 e 1843 no Journal des Débats.

A periodicidade da publicação literária foi uma marca da 
segunda metade do século XIX e interferiu no próprio ritmo de 
escrita dos romancistas. Zola não ficou indiferente a todos esses 
fenômenos que ligavam intrinsecamente a literatura e a imprensa. 
Além dos textos de combate, ele se serviu da imprensa para lançar 
sua obra literária. Desse modo, mantinha a expectativa do público 
ao publicar nos periódicos, em intervalos regulares, um romance 
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por vez da série dos Rougon-Macquart, antes de lançá-lo em 
volume (THÉRENTY, 2007, p. 61).

O desenvolvimento da imprensa também alterou as 
relações entre editores e escritores. Zola se beneficiou desse 
cenário, assinando, em 1872, um contrato com o editor Georges 
Charpentier, quando a editora belga Lacroix & Verbo kerckhoven, 
com quem tinha um contrato para publicar o ciclo dos Rougon-
Macquart, declarou falência. Assim, Charpentier torna-se o editor 
de Zola, sendo reconhecido, posteriormente, como o editor dos 
naturalistas, já que publica obras de escritores da estética de 
diferentes gerações e modelos, como Gustave Flaubert, Edmond 
de Goncourt, Alphone Daudet e, também, Joris-Karl Huysmans, 
Guy de Maupassant e Léon Hennique. Assim, o editor abre seu 
catálogo para obras audaciosas, mantendo um equilíbrio com o 
restante de sua produção (MEYER, 2005, p. 9). Segundo Bourdieu,

foi assim que a revolução naturalista tornou-
se possível pelo encontro, de uma lado, 
entre as disposições novas que Zola e seus 
amigos puderam introduzir no campo de 
produção e, do outro, as possibilidades 
objetivas que asseguram as condições da 
realização dessas disposições: a saber, de um 
lado, o rebaixamento do direito de entrada 
nas profissões literárias ligado a um estado 
relativamente favorável do mercado do 
trabalho intelectual (no sentido amplo), que 
propõe ocupações capazes de assegurar um 
mínimo de recursos aos escritores desprovidos 
de rendas, como o próprio Zola, empregado 
da Librairie Hachette de 1860 a 1865 e 
colaborador de vários jornais, e, do outro, um 
mercado literário em expansão, logo, leitores 
mais numerosos e mais dispersos socialmente, 
e portanto virtualmente dispostos a acolher 
produtos novos. (BOURDIEU, 1996, p. 148-149)



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

226

Desse modo, o campo literário, com o público em expansão, se 
torna favorável à inserção de novos escritores, que buscam impor 
novas formas de percepção da arte, e ao crescimento de seu capital 
econômico, por meio da adesão de uma nova classe de leitores. 
Zola estabeleceu dois contratos com Charpentier que caracterizam 
seu enriquecimento paulatino e o sucesso de público. Quando 
assina o primeiro contrato, em 1872, ele ainda não é um escritor 
de envergadura. Apenas dois romances da série que o consagrará 
como escritor naturalista, Les Rougon-Macquart, estão publicados 
naquele momento: La Fortune des Rougon (1871) e La Curée (1872). 
No entanto, esse contrato lhe garante estabilidade financeira: Zola 
recebe 500 francos por mês para escrever dois romances por ano, 
recebendo, ainda, 40 centavos por volume vendido. Contudo, o 
contrato precisará ser revisto em 1877, após o enorme sucesso de 
venda de L’Assommoir (sétimo romance do ciclo). Assim, a partir 
de 17 de maio de 1877, Zola passa a receber 50 centavos por cada 
volume vendido, quando este estiver no formato da Biblioteca 
Charpentier. Além disso, cede a publicação da série a qualquer 
outro formato e preço e divide os direitos da tradução com o editor 
(BECKER; GOURDIN-SERVENIÈRE; LAVIELLE, 1993, p. 89-93).

A Biblioteca Charpentier, criada em 1838 pelo editor Gervais 
Charpentier, representa uma inovação técnica e comercial no 
mercado livreiro. Trata-se de uma coleção acessível, conhecida 
pela capa amarela dos volumes, que têm formato compacto (in-
18) e possui boa qualidade material. O pequeno formato permitiu 
a queda do valor final de venda: cada livro podia ser vendido por 
apenas 3,50 francos, enquanto o preço habitual vinha sendo em 
média 7,50 francos (OLIVERO, 1999, p. 55). Desse modo, Gervais 
Charpentier atingia o público com títulos de grandes escritores 
franceses e de clássicos gregos e latinos, a baixo custo. Quando 
Georges Charpentier assume a editora de seu pai, ele mantém a 
proposta inicial da Biblioteca Charpentier com uma publicação 
generalizada de livros para a formação do “homem honesto”, mas 
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também investe na publicação especializada (MEYER, 2005, p. 9). A 
redução dos custos do livro pela Biblioteca Charpentier contribuiu 
para o sucesso de vendas dos romances de Émile Zola, em especial 
de L’Assommoir que, após ter provocado grande escândalo quando 
saiu seriado na revista La République des lettrese, depois, no jornal 
Le Bienpublic, teve tiragens jamais vistas em nenhum outro romance 
da época, de modo que o escritor inaugurou a era dos best-sellers 
(MITTERAND, 2001, p. 309).

Figura 1 – L’Assommoir, edição da Biblioteca Charpentier, 1886, 102º milheiro

Fonte: https://www.le-livre.fr/livres/fiche-ro80172629.html.

Ao consultarmos os números de vendagem dos romances de 
Zola, notamos que eles aumentam vertiginosamente nas décadas 
seguintes. Em 1893, ano em que conclui o ciclo dos Rougon-
Macquart com o romance Le Docteur Pascal, um total de 1.499.000 

https://www.le-livre.fr/livres/fiche-ro80172629.html
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exemplares de livros das edições Charpentier/Charpentier-Fasquelle 
haviam sido vendidos. Em 1902, ano da morte de Zola, o número 
chega a 1.775.000 (PAGÈS; MORGAN, 2016, p. 228-229). Logo, se 
no início de carreira Zola lutou por reconhecimento, usando todos 
os meios à sua disposição (publicidade, acúmulo de capital social, 
publicação de artigos e folhetins no jornal), ao longo dos anos, 
notamos que seus capitais econômico e simbólico foram sendo 
acumulados paulatinamente, acentuando uma convergência entre 
os dois polos de produção, ou ao menos indicando que eles não 
eram necessariamente incompatíveis. Essa habilidade o tornou um 
dos maiores escritores franceses de seu tempo.

Estética e vendagem: a percepção da obra pela imprensa 
brasileira

No Brasil, Émile Zola se tornou mais bem aceito a partir do final 
da década de 1880 e início da década de 1890. Ao se realizar a análise 
de fontes primárias (jornais e revistas) disponíveis na Hemeroteca 
Digital Brasileira da Biblioteca Nacional, é possível identificar como 
a crítica brasileira percebeu o romance naturalista de Zola dentro 
do eixo formado pelos dois polos de produção literária propostos 
por Bourdieu.

Uma crítica publicada na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro 
em 3 de janeiro de 1885, enviada pelo jornalista português Mariano 
Pina – correspondente de Paris para o jornal desde 1882 (LUCA, 
2016, p. 116) e que se tornou um nome de grande envergadura na 
imprensa brasileira –, ressalta a qualidade estética do romance 
Germinal que acabava de iniciar sua publicação seriada no jornal 
Le Gil Blas:

O prodigioso estilo do romancista está se 
acentuando cada vez mais, tomando proporções 
e formas de colosso talhado em bronze. A 
abertura de Germinal é verdadeiramente 
assombrosa de precisão e de nitidez. Não há ali 
realismo, nem naturalismo, nem impressionismo, 
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nem pedantismo – há apenas Arte, Arte e 
mais Arte! (Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 
03/01/1885, p. 1)

A partir desse trecho, notamos como a obra de Zola é valorizada 
esteticamente, tendo em vista seu processo de amadurecimento 
como escritor. Pina destaca a força da descrição e qualifica o 
texto como uma obra de arte, ou seja, o aproxima no polo da 
produção restrita, sendo simbolicamente reconhecido. No entanto, 
assim como na França, no Brasil, Zola não foi sempre acolhido 
positivamente, e foi árduo e longo seu processo de legitimação. 
Em artigo não assinado intitulado “Celebridades Contemporâneas: 
Emilio Zola”, publicado no Diário de Manaus em 25 de agosto de 
18934, o articulista relembra os ataques feitos a Zola no início de 
carreira, mostrando justamente o acúmulo de capital simbólico por 
parte do escritor através dos anos:

O último romance do autor da famosa série dos 
Rougon-Macquart: la Débâcle pôs em plena 
luz da atualidade e da popularidade literária 
a figura augusta de Emilio Zola. As violentas 
polêmicas suscitadas outrora pró e contra o 
ilustre chefe da escola naturalista moderna, 
estão completamente apaziguadas. O mundo 
inteiro reconhece unanimemente hoje, que E. 
Zola, apesar das asperezas lastimáveis de certas 
obras suas, é um escritor de primeira ordem. 
Sob o ponto de vista descritivo, especialmente, 
merece ser colocado entre os autores os mais 
nobres da Europa e da América. (Diário de 
Manaus, Manaus, 25/08/1893, p. 2)

É importante nesse artigo o destaque dado à mudança da opinião 
da crítica e sua aceitação em nível internacional, colocando Zola 
entre os maiores escritores não só do seu continente, mas também 
do nosso. Isso pode ser ainda reforçado pelo título da rubrica, que 
4 La Débâcle (1892) é, na verdade, o penúltimo dos 20 volumes do ciclo 
romanesco, que se encerra com Le Docteur Pascal (1893).
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indica que o escritor é reconhecido entre as celebridades de sua 
época. O articulista assinala que a popularidade de Zola se daria 
pelo fato de ser um escritor amplamente lido (ou seja, na lógica 
dos polos, ele se aproximaria do polo da grande produção), e que 
o reconhecimento da qualidade estética de sua obra (atendendo 
às exigências do polo de produção restrita) se dá sobretudo por 
meio da descrição, que é um valor forte do naturalismo, base da 
sua proposta estética “científica”. A crítica segue elencando as 
obras escritas por Zola. O articulista destaca seu talento inventivo 
na criação dos volumes dos Rougon-Macquarte termina listando o 
número de exemplares vendidos e seus ganhos:

A tiragem das obras de Zola tem sido enorme. 
Da Débâcle imprimiram-se 176.000 livros; Nana 
166.000; Assommoir 127.000; Terre 100.000; 
Rêve 88.000; Argent 83.000; Pot-Bouille 82.000; 
Une Page d’amour 80.000; BêteHumaine 88.000 
[...] somando-se vê-se que os volumes da série 
dos Rougon, postos à venda, atingem a elevada 
soma de 1.488.000.000.

Ele destaca, ainda, a extensão e o peso dos romances da série: 
“Cada volume tem a estatística de 500 páginas e cada página 40 
linhas. Segue-se que Zola escreveu 400.000 linhas para tratar a 
genealogia de Rougon. Dado que cada volume pese 550 gramas, 
ter-se-há o peso total de 818.400 kg”. Essa exposição numérica, 
no entanto, não deprecia a obra, como se ela pertencesse à 
esfera da “literatura industrial”, para lembrar Sainte-Beuve, sendo 
consumida a metro ou a quilo, mas ressalta sua qualidade estética 
e a capacidade de agradar a vários públicos: “O seu talento, a sua 
ilustração e as obras-primas que têm publicado dão-lhe o direito não 
só à admiração da França, mas a apoteose dos povos civilizados”.

O Pacotilha do Maranhão publicou parte de um estudo crítico 
intitulado “O naturalismo no Brasil” no dia 14 de setembro de 1893, 
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escrito pelo jornalista e advogado Adherbal de Carvalho5, que 
destaca o marco que foi a publicação de L’Assommoir na carreira 
de Zola:

Foi este livro [Assommoir] que decidiu o brilhante 
futuro literário de E. Zola. Cento e tantas edições 
apareceram rapidamente, percorrendo o mundo 
com a aceleração vertiginosa, febril de uma 
celebridade espantosa que o seu nome então 
granjeará. É que o Assomoir [sic] era mais que 
uma obra literária, era um livro de reação contra o 
histérico romantismo, que pelo sentimentalismo 
piegas e pelas suas imaginárias concepções 
e palavrosa retórica, já se estava tornando 
ridículo. No Assomoir [sic] Zola transformou 
a imaginação em observação documentada 
abandonando inteiramente a fantasia pelo que 
ele chama de “documento humano”, visto que 
para ele a arte não é nada mais, nada menos do 
que “um canto da natureza surpreendido através 
de um temperamento”. (Pacotilha, São Luiz, 
14/09/1893, p. 3)

Nesse trecho, como na crítica do Diário de Manaus, o 
articulista destaca o sucesso de vendas que foi L’Assommoir, 
o que alocaria Zola no polo da grande produção; mas também 
aponta para o lugar da obra no campo literário, como trabalho, 
muito fundamentado, que se opõe esteticamente aos romances 
de imaginação. Ora, Adherbal de Carvalho ressalta, portanto, a 
qualidade estética do romance (polo de produção restrita) e seu 
grande consumo (polo de grande produção).

Cinco anos mais tarde, no dia 1° de abril de 1898, a Revista 
Moderna, periódico ilustrado quinzenal do Rio de Janeiro, atualiza 
os dados estatísticos de tiragens da obra de Zola, informando o 
número de cada volume que compõe o ciclo dos Rougon-Macquart 

5  Os textos publicados por Adherbal de Carvalho na imprensa foram reunidos e 
lançados no volume intitulado O Naturalismo no Brasil, em 1894.
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e do ciclo Les Trois villes, com os romances Lourdes e Rome, que 
alcançaram 143 e 117 mil exemplares vendidos, respectivamente, 
e Paris, romance recém-publicado, que teve 100 mil exemplares 
impressos na França, sendo 22 mil enviados ao estrangeiro. A soma 
de todas as tiragens ultrapassa, evidentemente, àquela anunciada 
cinco anos antes pelo Diário de Manaus: “[...] as obras completas 
de Zola fazem até o presente um total de dois milhões e trinta e 
nove mil volumes!” (Revista Moderna, Rio de Janeiro, 01/04/1898, 
p. 596). As informações parecem estar mais ou menos próximas 
da realidade. Ao consultarmos os dados oferecidos por Pagès e 
Morgan em relação à vendagem desses romances em 1903, ou 
seja, cinco anos após a notícia veiculada pela Revista Moderna, 
notamos que Lourdes foi o romance mais vendido do ciclo, com 
154 mil exemplares, seguido de Rome, com 106 mil, e Paris, com 
94 mil. Tudo indica que, ao menos os dados de Rome, não estão 
compatíveis com a realidade, já que a revista apresenta um número 
superior. Segundo Pagès e Morgan, Rome só atingirá a soma de 
117 mil exemplares vendidos em 1908, ou seja, 10 anos depois da 
publicação da Revista Moderna. Nesse mesmo ano, Lourdes havia 
chegado a 160 mil exemplares vendidos; e Paris, 99 mil (PAGÈS; 
MORGAN, 2016, p. 308-309). Apesar das informações incertas, é 
evidente que Zola manteve o volume de vendas dos romances nos 
ciclos seguintes aos Rougon-Macquart.

Conclusão
Embora a obra de Émile Zola tenha se destacado no mercado 

editorial, atingido um vasto público, a imprensa brasileira não o 
reconhece exatamente como um escritor de literatura popular, 
como foi o caso de outro escritor francês seu contemporâneo, 
Georges Ohnet (CATHARINA; SILVA; SANTOS, 2019, p. 388-394), 
por exemplo. Inúmeros textos jornalísticos diferenciam a estética 
dos dois escritores. É possível notar, em uma crítica publicada por 
Mariano Pina na Gazeta de Notícias de 18 de agosto de 1885, o 
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valor simbólico atribuído a Zola a partir da oposição com Georges 
Ohnet. A crítica vem informar sobre a condecoração do escritor Paul 
Bourget e do romancista Georges Ohnet com a Legião de Honra, 
instituição que recompensa os méritos militares ou civis através 
da mais alta condecoração honorífica francesa. Segundo Pina, a 
imprensa francesa não se opôs à condecoração de Bourget, porém 
opôs-se à de Ohnet e questionou o esquecimento de Zola:

Mas nem por isso [a condecoração de 
Bourget] toda a imprensa deixou de aludir ao 
esquecimento que tem havido para com Zola, 
cuja personalidade ninguém já ousa contestar 
[...]
O que, porém, levantou grosso escândalo foi a 
segunda cruz colocada sobre o peito de Georges 
Ohnet [...] (Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 
18/08/1885, p. 1)

Tendo em vista que o campo literário é um espaço relacional, 
no qual os agentes definem suas posições uns em relação aos 
outros, percebemos que Émile Zola havia acumulado maior volume 
de capital simbólico do que Georges Ohnet. O articulista reconhece 
este último como um escritor de literatura comercial, sua obra não 
possuiria valor simbólico, já que ele trabalha “do mesmo modo, com 
os mesmos processos e as mesmas frases, nos mesmos assuntos e 
nos mesmos personagens”, fazendo livros “para o paladar de toda 
gente”, ao contrário de Zola, Flaubert e Alphonse Daudet. A crítica 
se debruça sobre o estilo de Ohnet, que seguiria um modelo para 
agradar ao público em geral. Como vimos, essas são características 
do romancista popular. O fato de Pina opor Ohnet a Zola, Flaubert 
e Daudet ressalta ainda mais a posição de Zola no campo literário e 
seu pertencimento ao polo de produção restrita. Assim, ainda que 
Zola alcance números excepcionais na venda de seus livros, ele não 
recebe o selo de romancista popular.

Uma nova comparação entre Zola e Ohnet aparece na notícia 
tirada do Figaro, traduzida e republicada com o título “O autor 
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mais lido”, no Jornal do Recife de 13 de outubro de 1891. A notícia 
informa a vendagem dos dois escritores, apontando a diferença de 
estilo entre eles: “Dentre os vivos o mais vendável é Zola. 100.000 
exemplares dos seus livros são vendidos anualmente; Georges 
Ohnet também atinge aquele algarismo, o que prova que o público 
pagante não prefere esta àquela escola, lendo o que lhe apraz” 
(Jornal do Recife, Recife, 13/10/1891, p. 2).

Embora não tenhamos os números exatos das tiragens dos 
romances de Zola nas décadas de 1870 e 1880 na França, a não 
ser aquelas indicadas em notícias nem sempre confiáveis dos 
periódicos da época, sabemos que, depois de quase um século, a 
popularidade e o valor literário do escritor não diminuíram, o que 
demonstra que ele se manteve em destaque no mercado do livro e 
no campo literário.

O volume de exemplares vendidos das obras de Émile Zola 
na França impressiona ainda hoje. Alain Pagès e Owen Morgan 
apresentam o número total de exemplares vendidos do ciclo 
dos Rougon-Macquart – somente da edição de bolso da editora 
Hachette – no século XX. Em 1972, são 8.417.000; em 1996, esse 
número aumenta para 19.851.000; e, em 2000, ele sobe para 
21.755.000, sempre com a liderança de L’Assommoire Germinal 
(PAGÈS; MORGAN, 2016, p. 229). Em 1996, L’Assommoir estava 
no segundo lugar da listagem de vendas dos Rougon-Macquart, 
com uma tiragem de 2.400.000 exemplares pela editora Hachette, 
ficando atrás de Germinal, este na primeira posição com 3.578.000. 
L’Assommoir se mantém em segundo lugar em 2000, com 2.600.000 
exemplares, novamente atrás de Germinal que lidera com 4 milhões 
de exemplares vendidos. Os romances de Zola são valorizados 
até hoje por sua qualidade estética, tendo entrado para o rol de 
clássicos da literatura francesa e compondo os programas dos 
currículos escolar e universitário.

Percebemos, a partir desta rápida análise da trajetória literária 
de Émile Zola, que as categorias propostas por Bourdieu sobre 
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as produções literárias do século XIX, no âmbito do processo de 
autonomização do campo literário francês, são mais complexas do 
que uma simples polarização de gêneros e modos de produção. 
Com Zola, como sugere Bourdieu, o romance consegue atender 
aos dois polos de produção, e atinge tanto o leitor mais exigente 
quanto o público mais amplo. Percebemos que, embora as 
categorias teóricas sejam producentes, é preciso analisar as 
trajetórias individuais dos escritores em relação às forças agindo 
no campo em seus diversos momentos. No caso da recepção da 
obra de Zola vista pela imprensa brasileira, é preciso ressaltar que, 
apesar do destaque dado ao número de exemplares vendidos, a 
grande maioria de textos que versam sobre o assunto se volta para 
a qualidade estética da obra. Desse modo, o ponto de destaque 
dado pelos jornais é, sobretudo, em relação ao valor simbólico de 
seus romances. Os dados apontam que a imprensa brasileira está 
não apenas atenta aos acontecimentos literários internacionais, 
mas compartilha dos mesmos valores do campo literário francês, 
reconhecendo as oposições entre o comercial e o estético.
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O ATO SUICIDA DA MADAME BOVARY
Gilda Maria Pitombo Mesquita1

Mas meu Deus! Para que me casei? E 
perguntava a si se não haveria um meio, por 
quaisquer combinações acaso, de encontrar 

outro homem...

Gustave Flaubert

Este trabalho volta-se para a subjetividade de Emma, paradigma 
de uma histérica com atuações – acting out – em torno da questão 
amorosa e culminando tragicamente com o ato suicida, “eros 
abraçando tânatos”. É no momento em que nenhum interlocutor e 
nenhuma mediação é mais possível, que ocorre a ‘passagem ao ato’, 
onde, ao contrário do acting out, que vem justamente no lugar de 
um “dizer”, na passagem ao ato testemunha-se uma ruptura radical 
com o Outro, levando o sujeito à morte através de um ato definitivo.

A ‘passagem ao ato’ se dá no supremo embaraço com a adição 
comportamental da emoção, como desordem do movimento. A 
emoção, como reação catastrófica, já designa a crise histérica. O ato 
falho relança o desejo. Já uma passagem ao ato, realiza o desejo de 
morte. Gustave Flaubert, inspirado por uma notícia de jornal sobre 
o suicídio de Delphine Delaunay, adúltera por ter traído seu então 
marido, um oficial de saúde numa das províncias da França, começa 
a escrever o romance em 1851. O realismo de Madame Bovary 

1  Doutoranda (UERJ). Mestre pela UVA. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/6945718026055695. E-mail: gildamesquita@yahoo.com.br.. E-mail: 
gildamesquita@yahoo.com.br.
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causou escândalo na classe burguesa do século XIX. O “Realismo” 
foi um movimento artístico e literário que segue na contramão dos 
sentimentalismos idealizados do Romantismo.

Madame Bovary foi escrito por Flaubert em meados do século 
passado e publicado na França em 1856. Devido à ousadia do tema 
e ao contexto moralista da sociedade francesa, o êxito alcançado 
custou a seu autor um processo judicial, do qual saiu vencedor e 
lhe valeu o ingresso na celebridade, juntamente com sua obra. E 
quando questionado sobre o personagem, Flaubert costumava 
responder que “Madame Bovary cést moi”.

A personagem de Flaubert é tão paradigmática dos impasses da 
mulher burguesa e se perpetua até os nossos dias independentes 
de sua classe socioeconômica e, algumas décadas mais tarde o 
nome “bovarismo” foi usado pela psiquiatria para designar um 
conjunto de sintomas considerado como formação delirante mais 
frequentes entre as mulheres: a fantasia de ser um outro e a crença 
no livre arbítrio passaram a ser formas delirantes do pensamento.

Um pouco da história de Emma Bovary
Emma Bovary era filha de lavrador abastado, que vivia numa 

aldeia próxima a Rouan, na França. Emma recebeu educação 
esmerada em convento na cidade. Casa-se com Carlos Bovary, 
jovem médico que clinicava em aldeia próxima. Carlos se sentia feliz 
e orgulhoso da esposa.

Emma porém, antes de se casar julgava sentir 
amor mas, como a ventura resultante desse amor 
aparecia, com certeza se enganara, pensava ela. 
E procurava saber qual era, afinal, o significado 
certo, nesta vida, das palavras “felicidade”, 
“paixão”, “embriaguez”, que nos livros pareciam 
tão bela! (FLAUBERT, 1982, p. 32)

“Quisera que aquele nome de Bovary, que era seu, fosse 
ilustre, quisera vê-lo nas vitrines das livrarias, repetido nos jornais, 
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conhecido em toda França. Carlos, porém, não tinha ambições”. 
Flaubert descreve a personalidade de Emma assim:

[...] sentia necessidade de poder tirar das 
coisas uma espécie de proveito próprio, e 
repelir como inútil, tudo que não contribuísse 
para a alegria imediata do coração, porque 
tinha um temperamento mais sentimental que 
artístico, procurando emoções e não paisagens. 
(FLAUBERT, 1982, p. 32)

Carlos preocupado com a saúde da esposa, leva-a para residir 
em outra aldeia. Emma fica grávida. Desejava que fosse um menino, 
esta ideia de ter um filho varão era como que a desforra, em 
esperança, de todas as suas impotências passadas. Um homem, 
ao menos é livre; pode percorrer as paixões e os países, saltar 
obstáculos e gozar dos prazeres mais raros, dizia ela.

Nasce Berta, uma menina e Emma desmaia logo ao saber que 
lhe nascera uma filha mulher.

Na nova aldeia para onde Emma se mudou com o marido, 
conheceram Léon, jovem escrevente do cartório local que 
pretendia, no ano seguinte, completar os estudos de Direito, em 
Paris. “Emma conhece Léon e encontra nele as qualidades que não 
encontrava no marido acomodado, como tão bem a descreve o 
autor: Emma não se interrogava para saber se o amava. O amor, 
no seu entender, devia surgir de repente, com ruídos e fulgurações 
tempestade dos céus que cai sobre a vida e a resolve, arranca 
as vontades como folhas e arrebata para o abismo o coração 
inteiro. Ela não sabia que nos terraços das casas a chuva forma 
poças quando as calhas estão entupidas, de maneira que se pôs 
de sobreaviso, até que subitamente descobriu uma fenda na 
parede...” (FLAUBERT, 1982, p. 78).

“Emma renuncia a Léon e este parte para estudar em Paris. 
Voltou a sentir o mesmo de quando morava na outra aldeia. ‘Sentia-
se porém, muito mais desgraçada, porque tinha a experiência da 
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amargura e a certeza de que esta jamais findaria.” (FLAUBERT, 1982, 
p. 96) “Emma tentou apelar para suas fantasias. Comprou roupas, 
livros, penteava-se extravagantemente, até procurou estudar 
italiano etc. Porém, não conseguia fixar-se em coisa alguma. 
Adoeceu, desfalecendo frequentemente, chegando mesmo a 
escarrar sangue, sem, contudo, preocupar-se com a própria saúde” 
(FLAUBERT, 1982, p. 96).

Devido a uma “sangria” feita por Carlos no criado do castelo 
próximo à aldeia, ele e Emma conheceram seu patrão, Rodolfo, de 
34 anos, dono do castelo. Emma lhe parecera bonita e ele pensava 
nela e no marido.

Na página 100 de seu romance, Flaubert diz sobre o 
personagem de Carlos:

Parece-me bem estúpido o marido. Ela está 
decerto cansada. Que grosseiro! Traz as unhas 
sujas e uma barba de três dias. Enquanto ele 
corre atrás dos doentes, ela fica a consertar 
meias. Depois vem o enfado, o desejo de residir 
na cidade e de dançar polcas todas as noites. 
Pobre moça! Suspira pelo amor como uma 
carpa pela água sobre uma mesa de cozinha. 
Com três palavras de galanteio, aquilo será 
posse adorável, tenho certeza! Será delicioso, 
encantador! Sim, mas como desembaraçar-se 
dela, depois? (1982, p. 100)

Emma com as investidas de Rodolfo sentiu renascer os mesmos 
sentimentos que tivera com Léon e então, planeja fugir com Rodolfo, 
levando a filha com eles. É impressionante como a protagonista é 
movida e instigada pelo amor de um homem poderoso e admirado 
por ela, este é o motor que a impulsiona, fazendo-a perder 
completamente as fronteiras com a realidade.

Neste relacionamento com Rodolfo, um homem rico e muito 
poderoso, Emma se endividou para comprar roupas e joias, 
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revestindo-se de objetos caros na esperança de ser arrebatada de 
sua insuficiência como mulher diante de um vazio existencial enorme 
ao lado de um marido que ela não amava. Segundo a Psicanálise, a 
mulher se relaciona com as palavras de amor que um homem possa 
lhe oferecer como suplência à incompletude da relação sexual.

Rodolfo de forma sedutora a convencia e lhe assegurava com 
as palavras enganosas um lugar na vida dele. No dia da partida, 
porém, Rodolfo lhe manda uma carta de despedida e viaja sozinho 
revelando toda mentira de seus sentimentos, abandonando-a. 
Arrasada, Emma sentada à mesa com Carlos, não conseguia comer. 
Emma adoece gravemente e o marido se dedica a ela fortemente 
para tentar curá-la. “[...] De repente, um tílburi azul passou, rápido 
pela praça. Emma soltou um grito e caiu ao solo, de bruços [...] 
Rodolfo decidira ir para Ruão e Emma reconhecera-o no clarão 
das lanternas que cortaram o crepúsculo como um relâmpago [...]” 
(FLAUBERT, 1982, p. 155).

[...] durante 43 dias Carlos não a deixou [...] 
o que mais o assustava era a prostração de 
Emma: ela não falava, não ouvia coisa alguma 
e parecia não sofrer, como se o corpo e a alma 
repousassem juntos de todas as suas agitações 
[...]. Agora doía-lhe o coração, depois o peito, 
a cabeça, os ombros; sobrevieram vômitos, em 
que o marido acreditou descobrir os primeiros 
sintomas de câncer. (1982, p. 157)

O curioso é que Emma apresenta com clareza sintomas no campo 
da histeria de conversão e o marido, Carlos apesar de se tratar de sua 
própria esposa e não de uma paciente qualquer, não consegue sair 
da posição do médico debruçado no seu saber científico equivocado, 
acreditando no diagnóstico de um possível câncer.

A histérica, bem ilustrado pela personagem Emma, não quer 
saber da própria alienação constitutiva; em que significante ela se 
inscreveu enquanto alienada no campo do Outro? Não quer saber 
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dessas atuações amorosas, o que representam da sua verdade 
como sujeito insatisfeito e alienado? Procedia como se não estivesse 
implicada na questão. Cada vez mais ela se enredava mais em 
mentiras e dívidas com agiotas. Por não acompanhar o processo de 
suas dívidas, surpresa, desespera-se ao saber que seus bens haviam 
sido penhorados. Colocam em sua porta o aviso de venda de todos 
os seus bens móveis.

Apostou na lei do falo absoluto e se defrontou com a barra 
representada aqui pela lei do social. Emma pede ajuda a todos os 
homens que conhece e julga poderem ajudá-la: o agiota, o amante 
Leon, admiradores seus na aldeia e até o ex amante Rodolfo, 
saindo desnorteada do castelo deste. Todos se recusam a ajudá-
la. Lembrei-me do texto de Shakespeare o Timão de Ateu, cujo 
personagem acreditava na generosidade de seus amigos ricos que 
usufruíam de seus bens e quando este veio a falir, na hora que 
demandou ajuda financeira em função de suas dívidas, para sua 
surpresa, nenhum amigo o estende as mãos. À proposito, Flaubert 
escreve que

a loucura invadiu-a, teve medo e afinal conseguiu 
retomar posse de si mesma, de maneira confusa, 
porque não se lembrava da causa de seu horrível 
estado, quer dizer, da questão do dinheiro. Não 
sofria senão no seu amor, e conhecia que a alma 
a abandonava por essa recordação, como os 
feridos, ao agonizar sentem que a existência se 
lhes vai pela chaga que sangra. (1982, p. 158)

Nesse estado, Emma vai ao laboratório do farmacêutico local 
e, iludindo o empregado, apanha um bocado de arsênico e engole.

Pela súbita impossibilidade do que fazer frente à cena em que se 
encontra, o sujeito, reduzido a uma identificação absoluta ao objeto e 
se sentindo também rejeitada, como dejeto, se deixa cair. Sai de cena 
como objeto\dejeto. Podemos chamar de uma ‘passagem ao ato’, ou 
seja, o ato em direção a própria morte sem divisão subjetiva. 
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A sua voz a princípio fraca, tornava-se aguda. 
Arrastava-se no meio da noite como a indistinta 
lamentação de uma agonia vaga; e, através 
do som dos guizos do ramalhar das árvores e 
do rumor da diligência vazia, tinha aquela voz 
qualquer coisa de longínquo que perturbava 
Emma. Descia-lhe até o fundo da alma como 
um turbilhão no abismo, arrebatando-a por 
entre os espaços de uma melancolia sem termo. 
(FLAUBERT, 1982, p. 200)

Freud no texto, “Luto e Melancolia” (2010 [1917]), nos ensina 
que o melancólico pode saber quem ele perdeu, mas não o que 
perdeu nesse alguém. A melancolia pode, como o luto, desaparecer 
sem deixar vestígios. Pode também seguir seu curso com recaídas 
periódicas ou, ainda, transformar-se em mania – euforia, como 
defesa. Por outro lado, o conteúdo da mania em nada difere da 
melancolia, o complexo é o mesmo polarizado. Na mania o ego 
domina, enquanto na melancolia o ego sucumbe em função de 
um superego excessivamente forte que dirige sua ira contra o ego 
violentamente. Já na mania, o que o ego dominou e está triunfando 
está oculto dele próprio. Há pessoas que dão a impressão de serem 
perseguidas por um destino trágico. Porém, para a psicanálise, seu 
destino é geralmente conduzido por elas próprias, movidas pelo 
inconsciente e determinadas pelos primórdios da vida infantil.

Apesar disso, não era feliz, nunca o fora. De 
onde vinha, pois, aquela insuficiência da vida, 
aquele apodrecimento instantâneo das coisas 
em que se apoiava? Que impossibilidade! Nada, 
afinal, valia a pena procurar-se; tudo mentia! 
Cada sorriso ocultava um bocejo de enfado, 
cada alegria uma maldição, todo prazer seu 
desgosto, e os melhores de todos os beijos não 
deixavam nos lábios senão uma irrealizável 
ânsia de voluptuosidades mais intensas. 
(FLAUBERT, 1982, p. 212)
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Penso que este trecho acima resume bem a questão da 
insatisfação constante na vida de Emma que nos leva a pensar 
numa estrutura histérica, uma vez que está sempre retornando à 
mesma cena, a saber, ela própria sendo abandonada e destituída 
numa posição de objeto do Outro. Parece fazer de tudo para 
manter seu desejo insatisfeito. As causas das dificuldades de 
Emma, apontam primordialmente para o que deve ter presidido 
suas relações objetais infantis. (Não era feliz, nunca o fora).

Dessa forma, a história de Emma Bovary, em sendo única, 
poderia ser basicamente a história de qualquer ser humano, 
deixando-se de lado diferenças de sexo, de cultura, de época, 
levando-se em conta que a vida de todo sujeito é a luta das pulsões 
libidinais em busca de descarga, mas que devem ser subordinadas 
à ordem cultural na qual vivemos. Porém, como as ligações com 
o mundo externo são sempre através do Eu e, aprendemos com 
Freud, que o Eu não é senhor na sua própria casa. Diante das perdas 
amorosas e financeira, Emma abre um quadro melancólico, que tem 
as mesmas características do luto, com a diferença de apresentar 
dissimulação dos sentimentos, a ponto do sujeito se autorrecriminar 
e se auto aviltar, chegando a uma expectativa delirante de punição. 
Emma buscou desesperadamente um sentido na vida através do 
amor, entregando-se sem reservas nas mãos do Outro absoluto; 
Homem – Deus.

O padre ergueu-se para pegar o crucifixo, então 
ela estendeu o pescoço, como quem tem sede 
e, colando os lábios ao corpo do Homem-Deus, 
depôs nele, com a sua força expirante, o maior 
beijo de amor que jamais dera...
Eis a passagem ao ato, o ato definitivo da morte!
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BAUDELAIRE – UM CRÍTICO TOTAL
Guilherme Bueno1

A historiografia da arte testemunhou vários legados da crítica 
de arte de Baudelaire, cada geração encontrando nele o seu “tipo 
moderno”: assim temos, por exemplo, o “Baudelaire precursor do 
formalismo”, de Clement Greenberg; o “Baudelaire inventor das 
imagens críticas da vida moderna” (T.J. Clark); o “Baudelaire arte / 
vida” (Nicolas Borriaud), para nos restringirmos a proposições-chave 
que sintetizem as reinterpretações do poeta francês no arco temporal 
da modernidade do pós-guerra ao âmbito contemporâneo. Muitos 
outros perfis poderiam ser elencados, e a sobreposição deles nos 
convida a indagar sobre o que os seus cruzamentos nos dizem sobre 
a mobilidade de usos de um autor. Nosso propósito é acrescentar 
mais um perfil e enunciar Baudelaire, como um “crítico total”, parte 
de um pressuposto simples: sua crítica de arte é, evidentemente, 
um dos braços de uma teoria e de uma poética mais amplas, o que 
nos leva a vê-las dentro de uma prática transbordante: para além 
dos Salões ou de ensaios monográficos (Delacroix e Constantin 
Guys), ela escrutiniza o ser, se considerarmos outros experimentos 
e extensões exploratórias da sensibilidade desse eu moderno. 
Meu ponto de partida encontra-se em definições quase similares 
presentes em sua teoria da arte e nos textos sobre o haxixe. O olhar 
do dândi e as estratégias de sublimação de sua subjetividade nos 
dizem algo acerca do espelhamento entre a obra de arte e o exercício 

1  Doutor em Artes Visuais, UFRJ, Professor Adjunto da Escola de Belas Artes da 
UFMG. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1143844954653469. ORCID iD: https://orcid.
org/0000-0002-7962-1648. E-mail: buenog@ufmg.br.
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de ser como experiência estética. A ocasião se complementa com 
uma autoanálise criteriosa de seus próprios desenhos, testando 
sobre os mesmos as qualidades reivindicadas para trabalhos 
alheios. Mesclados, pintor, poeta e dândi imprimem o perfil de uma 
modernidade total, existente ao preço da ambivalência.

Definições
No Salão de 1846, Baudelaire apresenta as premissas críticas 

de seu programa poético, outra coisa senão uma plataforma 
existencial. Logo na primeira seção (Para que serve a crítica), 
para que entendamos as razões que o levam a defender o caráter 
“parcial, passional, político [...] de um ponto de vista que abra o 
maior número de horizontes” daquela, ele esclarece:

Je crois sincèrement que la meilleure critique est 
celle qui est amusante et poétique; non pas celle-
ci, froide et algébrique, qui, sous prétexte de tout 
expliquer, n’a ni haine ni amour, et se dépouille 
volontairement de tout espèce de tempérament; 
mais, –  un bon tableau étant la nature réfléchie 
par un artiste […] le meilleur compte rendu d’un 
tableau pourra être un sonnet ou une élégie. 
(BAUDELAIRE, 1968, p. 229)

A segunda passagem consta na parte “O que é o Romantismo”? 
Para o autor das Flores do Mal: “Quem diz romantismo diz arte 
moderna – isto é, intimidade, espiritualidade, cor, aspiração pelo 
infinito, exprimidas por todos os meios que as artes contêm” (1968, 
p. 230, grifos nossos).

Começarei por uma expressão que destaco na explicação sobre 
o Romantismo: “aspirar pelo infinito”. Ao partilhar seu valor com a 
espiritualidade, fica claro o seu propósito frente a dúbia convocação 
ao burguês contida no prefácio (feita também no Salão do ano 
anterior) a resolver-se entre o heroísmo ou a submissão ao gosto 
torpe. Significativo é a “aspiração pelo infinito” reaparecer em dois 
textos posteriores, por vezes temporalmente próximos a alguns de 
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seus ensaios mais notáveis sobre artes, não se podendo entender 
isso como simples tropo literário. Assim, ao Salão de 1846, sucede 
em 1851 Du Vin et du Haschich. E, em 1858, um ano antes de seu 
Salão de 1859 (no qual faz seu panegírico da imaginação como tábua 
de salvação da arte) e de A arte filosófica, é publicada na edição 
de 30 de setembro da Revue Contemporaine, sob o título De l’idéal 
artificiel, le Haschcich, a primeira parte do que se tornaria Os Paraísos 
Artificiais. Nas duas ocasiões, Baudelaire associa o transporte e 
expansão da sensibilidade decorrente dos estupefacientes a esse 
anseio ou sentimento caracterizadores do Romantismo. No primeiro 
ensaio, Baudelaire primeiro utiliza uma expressão atribuída a E.T.A. 
Hoffmann, quando o escritor alemão reflete acerca do “barômetro 
psicológico” da alma possuída pelo vinho. Nas gradações desse 
barômetro consta a “aspiração de sair do meu eu” (1968, p. 304). 
Logo adiante, quando o francês já se apossa dessa ideia, ele, 
descrevendo os efeitos do haxixe (ou qualquer outra substância), 
desdobra a expressão de Hoffmann e pondera que neles há (ao 
menos para as almas com pendor poético ou filosófico)

[...] quelque chose de commun: le développement 
poétique excessif de l’homme. Le goût frénétique 
de l’homme pour toutes les substances, saines 
ou dangereuses, qui exaltent sa personnalité, 
témoigne de sa grandeur. Il aspire toujours à 
réchauffer ses espérances et à s›élever vers l›infini. 
(1968, p. 312, grifos nossos)

Essa visão reaparece no texto de 1858, como se depreende 
desde a primeira seção, intitulada sugestivamente “O Gosto do 
Infinito”, para ele um desejo inerente ao ser humano, ao querer 
furtivamente “ganhar o paraíso de um só lance”, mas que “Hélas! les 
vices de l’homme, si pleins d’horreur qu’on les suppose, contiennent 
la preuve (quand ce ne serait que leur infinie expansion!) de son goût 
de l’infini [...] tout mène à la récompense ou au châtiment, deux 
formes de l’éternité” (1968, p. 568).
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Após falar sobre a sensação do “Homem-Deus”, na qual ele 
avalia a “espiritualidade” postiça despertada pelo haxixe, Baudelaire 
retoma, na conclusão (“Moral”) a incidência da aspiração ao infinito, 
conforme constatamos na seguinte passagem:

Au commencement j’ai parlé de cet état 
merveilleux, où l’esprit de l’homme se 
trouvait quelquefois jeté comme par une 
grâce spéciale: j’ai dit qu’aspirant sans cesse 
à réchauffer ses espérances et à s’élever vers 
l’infini, il montrait, dans tous les pays et dans 
tous les temps, um goût frénétique pour toutes 
les substances, même dangereuses, qui, en 
exaltant as personnalité, pouvaient susciter 
um instant à ses yeux ce paradis d’occasion, 
objet de tous ses désirs, et enfin que cet 
esprit hasardeux, poussant, sans le savoir, 
jusqu’à l’enfer, témoignait ainsi de as grandeur 
originelle. (1968, p. 584)

Apesar de meu uso apenas indicativo, essas citações presumem 
a sobreposição entre o dândi e o poeta (ao final, perceberemos 
tratar-se de um grande desencontro). Afinal, são estes dândis – 
descritos no Pintor da Vida Moderna, entre o elogio da maquiagem 
e o da moda, para os quais a fugacidade da vida moderna e a 
cláusula da exclusividade se tornam moedas de um desajustado 
câmbio, como aqueles “seres [que] não têm outra ocupação senão 
cultivar a ideia do belo em suas próprias pessoas, satisfazer suas 
paixões, sentir e pensar” (1968, p. 559), uma “espécie de culto de si 
mesmo” (1968, p. 560) – que, em se tratando de “seres-estéticos”, 
de seres poéticos, participam, em sua busca de uma paradoxal 
expansão e autocontenção, das sessões de paraísos químicos 
promovidas no Hôtel Pimodan. Baudelaire jamais explicitou essa 
relação, mas a lista de frequentadores do Club des Haschichins (do 
qual fez parte brevemente), com cada pé pousado sobre um dos 
extremos do arco da sensibilização e da “aspiração ao infinito”, 
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fala por si mesma: Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Eugène 
Delacroix, Honoré Daumier, Victor Hugo e Alexandre Dumas (Balzac 
mesmo não sendo membro do clube, pode ser incluído na lista). 
Conforme aponta Marcel A. Ruff na nota introdutória aos Paraísos 
Artificiais na edição das obras de Baudelaire por ele organizada 
em 1968, “a ‘multiplicação da individualidade’ lhe interessa como 
artista”(1968, p. 566), razão pela qual ele empreende esses estudos. 
Para aqueles familiarizados tanto com a crítica de arte quanto com 
esse conjunto de ensaios não é difícil perceber que o paralelismo 
desencadeado por esses tipos de dilatação das sensações retira os 
objetos e estímulos de sua aparência banal, acelerando a invenção 
de correspondências e resultando em um outro modo de ver e 
sentir as coisas, dissolvendo a percepção intrínseca ao escrúpulo 
filisteu do burguês pela exatidão. Para isso, gostaria de colocar 
lado a lado outras três passagens: uma do Poema do haxixe, outra 
da elegia em prosa A vida e a obra de Eugène Delacroix (1861) e 
uma citação adicional do Salão de 1846. No Poema, ele comenta os 
efeitos provocados sobre a visão:

Si vous êtes une de ces âmes [sensibles], votre 
amour inné de la forme et de la couleur trouvera 
tout d’abord une pâture immense dans les 
premiers développements de votre ivresse. Les 
couleurs prendront une énergie inaccoutumée 
et entreront dans le cerveau avec une intensité 
victorieuse. Délicates, médiocres, ou même 
mauvaises, les peintures de plafonds revêtiront 
une vie effrayante; les plus grossiers papiers 
peints qui tapissent les murs des auberges se 
creuseront comme de splendides dioramas [...] 
Cependant se développe cet état mystérieux 
et temporaire de l’esprit, où la profondeur de 
la vie, hérissée de ses problèmes multiples, se 
révèle tout entière dans le spectacle, si naturel 
et si trivial qu’il soit, qu’on a sous les yeux, – où 
le premier objet venu devient symbole parlant. 
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Fourier et Swedenborg, l’un avec ses analogies, 
l’autre avec ses correspondances, se sont 
incarnes dans le végétal et l’animal qui tombent 
sous votre regard, et, au lieu d’enseigner par la 
voix, ils vous endoctrinent par la forme et par la 
couleur. (1968, p. 579)

Não estaria essa dissolução dos contornos também viva no 
arrebatamento das pinturas de Delacroix, no qual as aparências se 
desfazem, em que o mundo vira um dicionário?

Un tableau de Delacroix, placé à une trop 
grande distance pour que vous puissiez juger 
de l’agrément des contours ou de la qualité plus 
ou moins dramatique du sujet, vous penetre 
déjà d’une volupté surnaturelle. Il vous semble 
qu’une atmosphère magique a marché vers vous 
et vous enveloppe. Sombre, délicieuse pourtant, 
lumineuse, mais tranquille, cette impression, 
qui prend pour toujours as place dans votre 
mémoire, prouve le vrai, le parfait coloriste. Et 
l’analyse du sujet, quando vous vous approchez, 
n’enlèvera rien à ce plaisir primitif, dont la source 
est ailleurs et loin de toute pensée concrète. 
(1968, p. 534)

Por fim, notemos que a névoa que põe em transe a visão do 
dândi, quiçá diante do Combate de Jacob com o Anjo (Figuras 1 
e 2) do pintor francês, ressoa as correspondências (musicais, 
inclusive), descritas outrora em 1846: “La bonne manière de 
savoir si un tableau est mélodieux est de le regarder d’assez loin 
pour n’em comprendre ni le sujet, ni les lignes. S’il est mélodieux, 
il a déjà un sens, et il a déjà pris as place dnas le répertoire des 
souvenirs” (1968, p. 232).
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Figuras 1 e 2 - Eugène Delacroix. O combate de Jacob com o Anjo. Paris, 
Saint Sulpice, Chapelle des Saints Anges, 1861

 
Fontes: Figura 1 (Foto: Ignis) https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Eglise_Saint-Sulpice_Paris_FRA_003.JPG / Figura 2 (Foto: Jean-Pierre 
Dalbéra) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_lutte_de_Jacob_
avec_l%27Ange_d%27E._Delacroix_(%C3%A9glise_St_Sulpice,_Paris)_-_

Flickr_-_dalbera.jpg.

Ora, temos um dândi que, repito, em se tratando de um auto-
esteta, reflui sobre si o tipo de experiência que encontra nas 
obras de arte. Igualmente, a melodia (o que não é uma qualidade 
fortuita, sabida a intimidade de Delacroix com a música) – isto é, a 
passagem da melodia musical para a visual – remetem ao mesmo 
poder criador atribuído a imaginação que levara Baudelaire a nos 
admoestar que a crítica de arte ideal “poderá ser um soneto ou 
uma elegia”. Dândi haschichin, crítico, poeta, desenhista amador, 
versado em todos os caminhos que transportam para fora de si as 
sensações... Seria isso que faria então de nosso poeta o “crítico 
total” a que fizemos referência em nosso título? Sim e não. Por um 
lado, é fundamental lembrarmos que nos textos sobre o haxixe, 
Baudelaire finaliza com uma moral na qual o condena porque, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eglise_Saint-Sulpice_Paris_FRA_003.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eglise_Saint-Sulpice_Paris_FRA_003.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_lutte_de_Jacob_avec_l%27Ange_d%27E._Delacroix_(%C3%A9glise_St_Sulpice,_Paris)_-_Flickr_-_dalbera.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_lutte_de_Jacob_avec_l%27Ange_d%27E._Delacroix_(%C3%A9glise_St_Sulpice,_Paris)_-_Flickr_-_dalbera.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_lutte_de_Jacob_avec_l%27Ange_d%27E._Delacroix_(%C3%A9glise_St_Sulpice,_Paris)_-_Flickr_-_dalbera.jpg
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sendo a trapaça da busca de um “paraíso instantâneo”, a droga 
abstrai o valor duradouro do trabalho, e subsome-se a qualidade 
real da emoção só provocada pela arte. Para ele, a grandeza e 
recompensa do esforço artístico revelam a verdadeira imaginação, 
um dom exclusivo das pessoas “originais” e “sensíveis” que não 
pode ser nem conquistado nem estar disponível banalmente. Numa 
perspectiva mais ampla, podemos crer que o haxixe se tornaria o 
inimigo da arte por sua capacidade de “substituição de bens” (e 
experiências) perpetradas pela brutalidade da industrialização; ou 
ainda de que o haxixe seria uma droga “burguesa”, justamente 
porque coloca ao alcance da mão e precifica a experiência sensível, 
não oferecendo outra coisa senão uma compensação tacanha e 
nada enobrecedora, como se faz sentir no desprezo manifesto 
pelo poeta ao narrar a dança de can-can de um magistrado 
entorpecido. Não à toa que para um açougueiro o haxixe só faria 
pensar em bois e que só o burguês, ao improvisadamente “elevar-
se ao infinito”, ficaria satisfeito com uma experiência na qual 
pinturas “delicadas, medíocres, ou mesmo más” provocariam a 
mesma emoção. Não obstante, é essa contradição que demarca 
a completude de Baudelaire: apesar de renegar a “espiritualidade 
química” do haxixe, ela revela a linha de risco sobre a qual vive 
o sujeito moderno, equilibrado precariamente entre o gesto de 
resistência da poesia e a constatação de que ela sucumbe a força 
dos produtos estritamente artificiais (e que competem com a 
arte, um produto também artificial) e vulgarizadores despejados 
em larga escala. O haxixe do dândi é o sinal de sua decadência, 
o mau gênio do poeta; não necessariamente por um suposto 
rebaixamento moral, mas porque a sua oferta de um prazer 
efêmero, conquanto intenso, indicam que a raridade do dândi (e 
do poeta) está em vias de extinção nessa nova ordem.
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Correspondências
É na poesia (tomando-a por metonímia da arte) que o 

aspirar ao infinito concretiza sua capacidade justa de cristalizar 
correspondências que realmente elevariam. Só ela abre em 
definitivo as portas para esse olhar não alienado: sendo ora 
divertida, ora poética, ela ilumina o segredo de uma obra que não 
pode ser vivida pela mera descrição fria e algébrica, que se perde 
no mundo dos cálculos explicativos do pragmatismo moderno, 
mas, na genialidade de sua intuição romântica (uso essa expressão 
tendo Benjamin em mente), bruxuleia no perscrutar de uma 
concordância interna, catalisadora de outra invenção. Na minha 
opinião, não sei dizer o quanto camuflada, o quanto explicitamente, 
Baudelaire levou a termo esse exercício de transposição em duas 
ocasiões. Na primeira, em um opúsculo publicado um pouco antes 
do Salão de 1846: ainda assinando “Baudelaire Dufaÿ”, ele lança 
a plaquette Le Salon Caricaturale – Critique en vers et contre tous 
illustrée de soixante caricatures, escrita a seis mãos com Theodore 
de Banville e Auguste Vitu, com ilustrações do espanhol Raymond 
Pelez – algumas das quais afeitas aos traços de desenhos de 
Baudelaire e de Daumier – (Figuras 3, 4 e 5) sendo ao menos o 
prólogo e o epílogo seguramente atribuídos ao nosso autor. 
Reproduzo aqui alguns fragmentos da parcela divertida:

C’est moi, messieurs, qui suis le terrible Prologue, 
[Prononcez prologre!]
Cicerone effroyable, et taillé comme un ogre;
Je porte à chaque main, grimaçants et tordus
Des trousseaux gémissants de peintres suspendus.
A voir mes dents en scie et mes mâchoires larges,
Vous diriez que je dois, dans mes cruelles 
charges,
M’abreuver de leur sang, Polyphème nouveau,
Et repaître ma faim du suc de leur cerveau.
[...]
Mon habit est connu dans les foires publiques:
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Toutes mes armes sont des armes pacifiques,
Des plumes, des pinceaux, une palette; aussi
Je suis, messieurs, de ceux que le sort sans merci
Force de provoquer un éternel délire,
Et de faire aux passants partager leur fou rire.
[...]
Or, ne me traitez pas de tigre ou de pourceau
Si j’ai par maladresse emporté le morceau.
Je me suis efforcé d’avoir, en quelques pages,
Plus d’esprit, de talent, plus de verve et d’images
Qu’il n’en faut pour toucher le plus rogue lecteur. 
(1955, p. 199-209)

Figuras 3, 4 e 5 (da esquerda para a direita). Ilustração de Pelez para 
o Salon Caricatural, 1846. Baudelaire. Palestrina en habit noir, s.d. 

Baudelaire. Buloz à la recherche de Barbey d’Aurevilly, s.d.

Fonte: Baudelaire, 1955 (fig.3) e Baudelaire, 1968 (figs. 4 e 5).

Quanto à parcela poética, creio que a citação de Les Phares, 
incluído nas Flores do Mal, fale por si mesma sobre o que temos 
insistido como um experimento dessa crítica literalmente poética 
(mesmo motivo porque chamei aqui A Vida e a obra de Eugène 
Delacroix de elegia, ainda que em prosa):

Rubens, fleuve d’oubli, jardin de la paresse,
Oreiller de chair fraîche où l’on ne peut aimer,
Mais où la vie afflue et s’agite sans cesse,
Comme l’air dans le ciel et la mer dans la mer ;
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Léonard de Vinci, miroir profond et sombre,
Où des anges charmants, avec un doux souris
Tout chargé de mystère, apparaissent à l’ombre
Des glaciers et des pins qui ferment leur pays,

Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures,
Et d’un grand crucifix décoré seulement,
Où la prière en pleurs s’exhale des ordures,
Et d’un rayon d’hiver traversé brusquement ;

Michel-Ange, lieu vague où l’on voit des Hercules
Se mêler à des Christs, et se lever tout droits
Des fantômes puissants qui dans les crépuscules
Déchirent leur suaire en étirant leurs doigts ;

Colères de boxeur, impudences de faune,
Toi qui sus ramasser la beauté des goujats,
Grand coeur gonflé d’orgueil, homme débile et jaune,
Puget, mélancolique empereur des forçats,

Watteau, ce carnaval où bien des coeurs illustres,
Comme des papillons, errent en flamboyant,
Décors frais et légers éclairés par des lustres
Qui versent la folie à ce bal tournoyant ;

Goya, cauchemar plein de choses inconnues,
De foetus qu’on fait cuire au milieu des sabbats,
De vieilles au miroir et d’enfants toutes nues,
Pour tenter les démons ajustant bien leurs bas ;

Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges,
Ombragé par un bois de sapins toujours vert,
Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges
Passent, comme un soupir étouffé de Weber ;

Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes,
Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces Te Deum,
Sont un écho redit par mille labyrinthes ;
C’est pour les coeurs mortels un divin opium !

C’est un cri répété par mille sentinelles,
Un ordre renvoyé par mille porte-voix ;
C’est un phare allumé sur mille citadelles,
Un appel de chasseurs perdus dans les grands bois !
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Car c’est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage
Que nous puissions donner de notre dignité
Que cet ardent sanglot qui roule d’âge en âge
Et vient mourir au bord de votre éternité ! 
(1968, p. 48)

Essa é uma premissa não só das correspondências românticas. 
O concerto de pintores montado pelo autor não recorre a um saber 
histórico (“frio e algébrico”, novamente) como o liame de seu convívio 
nas linhas do poema, mas, igualmente suscitando as valências entre 
eles – “um eco a percorrer mil labirintos” – cria séries cuja cadência 
se justifica no encontro entre fruição e invenção. O orbe de diálogos 
entre as artes conflui o aspirar ao infinito e a experiência da obra 
de arte total (afora o “dândi como obra de arte”, isso também é 
desperto em Baudelaire em sua resposta a música de Wagner). 

O desenhista 
A crítica visual, por fim, não se satisfaz com o texto, mas se 

exercita em seu próprio meio. Baudelaire foi um desenhista 
empenhado. Não com intenções de pintor (ou como um dublê de 
Guys, seu herói anônimo de O Pintor da Vida Moderna), mas como 
alguém interessado em registros passageiros e fragmentários, na 
visualização de ideias e em rabiscos diversos. Eu me deterei apenas 
na anotação feita à margem de um autorretrato desenhado à 
época de As Flores do Mal (Fig. 6):

Tout le bas du visage, mauvais. Pas assez 
d’ampleur, le menton pas assez en galoche. 
– Trop des hachures. D’ailleurs la bouche est 
mauvaise. Avec quelques hachures distribuées 
sobrement on fait le modelé. Ceci ne doit être 
regardé que pour la pose et l’effet lumineux. 
(1968, p. 84)

Em outra versão imediatamente posterior (Fig. 7), ele 
prossegue (1968, p. 87): “Ici, la bouche est meilleure. D’ailleurs, 
mêmes observations”.
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Figuras 6 e 7. Baudelaire. Dois autorretratos, s.d. Bico de pena sobre papel. 
Paris, Musée d’Orsay (conservado no Louvre)

Fonte: © RMN-Grand Palais. Foto: Tony Querrec.

Por mais cativantes que sejam, não arriscaria no momento 
sobrevalorizar esses desenhos – ainda que ricos – extrapolando o 
território das curiosidades estéticas que permeiam todas as artes. 
Ainda assim, eles dizem algo sobre o Baudelaire crítico, ou, como 
novamente recorrendo a um comentário de Ruff, de “alguém que julga 
seu trabalho quase como um profissional” (1968, p. 84). Baudelaire 
registrou para si algumas “cenas” de seus poemas e de La Fanfarlo 
(Fig. 8 e 9) como se fossem um complemento – ou, prefiro dizer, um 
prolongamento, um extenuar do que estava escrito. No entanto, é 
por este rigor que transparece ou ressoa em um momento íntimo, o 
“teste” ou confirmação das categorias visuais exercitadas em público 
“essa figura só deve seu encanto ao arabesco que recorta no espaço” 
(1968, p. 534), dizia ele em um exemplo hipotético para explicar a 
razão de olhar os quadros de Delacroix a partir de determinada 
distância onde tudo o mais se diluísse. Era, no campo pessoal, o 
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mesmo tipo, ainda que em tom sóbrio, da mesma estratégia cômica 
empregada em Le Salon Comique.

Figuras 8 e 9 (da esquerda para a direita). Baudelaire. Ilustrações para 
La Fanfarlo e página com a última estrofe de Les sept Vieillards. 

Circa 1847 e 1857, respectivamente

Fonte: BAUDELAIRE, 1968.
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Para concluir essa breve notícia sobre as conexões aqui 
ensaiadas, voltemos a nossa hipótese da totalidade. Considerada 
a trama sugerida, apesar dos possíveis atravessamentos, não 
pretendo negar a nosso poeta o direito surrealista à contradição. 
Ao contrário, creio que sua integridade crítica se dá principalmente 
porque os encontros ribombam o mesmo estopim das contradições 
– o que não pode ser mais moderno. Baudelaire, o crítico, foi 
simultaneamente moderno de várias maneiras, porque além de ser 
testado pela modernidade, ele também a testou sobre si mesmo a 
partir de seus critérios: um exercício simultâneo de exterioridade 
e autoanálise perquisidores do que pode batalhar em prol da 
autonomia subjetiva e, por extensão, poética: a frustração do haxixe 
e o voto na imaginação são faces desses dilemas incontornáveis 
de uma geografia sensível à deriva – foi o que tentamos expor 
aqui. Para alguém que “tem mais lembranças do que se tivesse 
mil anos” (1968, p. 85), a lapidar sentença de Rimbaud (je est un 
autre) estaria por chegar em breve.
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A IMAGEM CINEMATOGRÁFICA EM 
LA CONDITION HUMAINE, DE ANDRÉ MALRAUX: 

DECUPAGEM E MISE EN SCÈNE
Guilherme de Almeida Gesso1

Alexandre Bebiano de Almeida2

1. Decupagem e agenciamento fragmentário do ponto 
de vista

No panorama da produção literária de André Malraux, La 
condition humaine (1933) se insere no chamado “ciclo asiático”, um 
conjunto de obras nas quais o escritor reflete a respeito de seu contato 
com o Extremo-Oriente. O romance, que será objeto do nosso artigo, 
tematiza a luta, durante o ano de 1927, entre as forças comunistas de 
Xangai e o partido nacionalista comandado pelo general Chang-Kai-
Shek, figura histórica que acabaria por vencer a batalha.

Apesar de ser uma trama calcada em eventos reais, a precisão 
factual não é prioritária. Tanto é assim que a fortuna crítica 
destaca a maneira como o livro foge à simples reportagem, seja 
pela via temática, seja pela via do trabalho estilístico. Estudando 
este último aspecto, especialistas identificaram em La condition 
humaine uma riqueza visual que tem sua fonte nos filmes mudos 
contemporâneos a Malraux. A narrativa, desse modo, “reveste-
se de um tratamento tão cinematográfico que quase pode ser 
lida como um script” (BARROSO, 1998, p. 14). Buscaremos, então, 
investigar em que medida é possível encontrar no texto marcas 

1  Graduado pela FFLCH/USP. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4533388488148348.

2  Professor Doutor da USP. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0815698971271204.
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da linguagem fílmica, apoiando-nos no que já foi dito sobre o 
assunto, mas também propondo novas maneiras de abordá-lo.

Um ponto de partida são as reflexões do próprio autor a 
respeito dos vínculos entre literatura e cinema. Sabe-se que 
Malraux nutria tamanha admiração pela sétima arte que, entre 
1938 e 1939, dirige o filme Sierra de Teruel, baseado no seu romance 
sobre a guerra civil espanhola, L’Espoir (1937). No mesmo ano de 
1939, escreve Esquisse d’une psychologie du cinéma, tentativa de 
inserir a nova arte na longa História das artes tradicionais. Fazemos 
referência ao ensaio porque nele se estabelecem comparações 
entre romance e filme que nos serão úteis.

Em primeiro lugar, interessa a ideia malruciana, presente no 
texto, de que o nascimento do cinema, enquanto arte, deu-se com 
a invenção da decupagem. Através dessa técnica, a câmera pôde 
se afirmar independente do palco teatral pela mudança do ponto 
de vista, a divisão da cena em planos, a possibilidade, enfim, de 
se aproximar ou afastar do elemento filmado com total liberdade 
(ALBERA; MOREL, 2015, p. 147-149). Assim, a segmentação 
imagética rompeu com os limites espaciais inerentes às peças; 
como resultado, os cineastas deixaram de reproduzir a linguagem 
do drama para construírem histórias filiadas a outro gênero: “o 
cinema virou narrativa; seu verdadeiro rival não é mais o teatro, 
mas o romance” (ALBERA; MOREL, 2015, p. 151, tradução nossa).

Em segundo lugar, argumenta-se que filme e romance 
coincidem no que se refere à centralidade da atmosfera ficcional, 
pela qual o artista consegue ligar “um momento decisivo de seu 
personagem [...] ao cosmos que o envolve” (ALBERA; MOREL, 
2015, p. 152). Malraux cita como exemplo a passagem de Guerra e 
Paz em que o príncipe Andrei contempla a neblina a pairar sobre 
Austerlitz, acrescentando que o cinema russo atingia a mesma 
força estética durante sua era de ouro (ALBERA; MOREL, 2015, p. 
153). Por conseguinte, a estrutura do mundo exterior intensifica 
os dilemas interiores, criando correspondências entre cenário 
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e psicologia. O modo como se configura a atmosfera ficcional 
seria a mise en scène do romancista (ALBERA; MOREL, 2015, p. 
152), termo que Malraux empresta das artes cênicas e da crítica 
cinematográfica para melhor descrever o fazer literário.

Tendo por base o que vai dito acima, fica simples deduzir que, 
para o autor, cinema e literatura partilham as mesmas dinâmicas. 
E são sobretudo a decupagem3 e a mise en scène que conferem à 
Condition humaine sua tão notada virtuosidade óptica, fato a ser 
demonstrado a partir de agora.

Comecemos pela decupagem. Pode-se defini-la enquanto 
“a estrutura do filme como segmento de planos” (AUMONT; 
MARIE, 2003, p. 71). A mudança de plano- continuum visual 
entre dois cortes- implica reconfiguração do enquadramento, de 
modo que cenários, pessoas ou objetos ficam mais próximos ou 
mais distantes da câmera. Nesse sentido, defenderemos que a 
perspectiva do narrador romanesco se organiza como o suceder 
de enquadramentos cinematográficos típicos.

A cena inicial do livro acompanha o terrorista Tchen matando 
um homem para capturar certo documento útil aos grupos 
revolucionários da China; o quarto onde se passa o assassínio é 
decupado em diferentes pontos de vista, ora mais abertos, ora 
mais fechados, seguindo as mudanças de atenção do personagem. 
Ao longo do vai-e-vem que oscila entre quadros amplos e restritos, 
nota-se o enfoque obsessivo do pé da vítima, síntese de uma terna 
fragilidade que o sangue vai conspurcar:

Aquele pé semi-inclinado pelo sono. (MALRAUX, 
1998, p. 19)

Nada mais existia além daquele pé. (MALRAUX, 
1998, p. 20)

3  Em Esquisse d’une psychologie du cinéma, Malraux emprega os termos 
“decupagem” e “montagem” de maneira indistinta, algo que faremos nas análises 
a seguir, pois não cabe nos limites deste artigo retraçar as diferenciações que parte 
da teoria cinematográfica aplica na definição desses conceitos.
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Aquele pé, vivo como um animal adormecido. 
(MALRAUX, 1998, p. 20)

O pé, que quase tocava as calças de Tchen, 
girou de repente como uma chave. (MALRAUX, 
1998, p. 21)

Ao retornar sempre à mesma imagem, Malraux aprofunda o 
furor visual do episódio. Segundo o tradutor Ivo Barroso, “o olho 
do autor (ou da câmera cinematográfica) faz um close do pé da 
vítima que parece mais vivo que todo o corpo adormecido” (1998, 
p. 14). Na mesma linha, Claude-Edmonde Magny, ensaísta pioneira 
nos estudos comparativos entre literatura e cinema, sustenta 
aparecer no episódio o “martelar rítmico do primeiro plano [...] 
que volta a nos fascinar em intervalos regulares para penetrar 
em nossa consciência a mesma obsessão do herói” (1948, p. 97, 
tradução nossa). Portanto, esse compasso iterativo da cena emula 
os enquadramentos fílmicos de fragmentos da anatomia humana, 
estratégia de desconstrução da totalidade virtual do espaço pela 
sua fratura em pedaços expressivos. E tão impactante é o potencial 
cinemático da escrita que os analistas não hesitam em descrevê-la 
com termos técnicos concernentes à linguagem visual.

Para Magny, o romance do século XX, influenciado pelo 
encanto das películas, desenvolveu correlatos verbais para 
concretizar a decupagem. Se a literatura dispõe há muito de um 
narrador que manipula o ponto de vista buscando determinados 
efeitos, a partir do influxo do cinema a técnica de mudança de 
planos torna-se mais fragmentária nos textos escritos, fazendo 
desfilarem imagens sem as transições sintáticas tradicionais 
(MAGNY, 1948, p. 82-113).

Na quarta parte do romance, mais um momento de tensão 
para Tchen é composto segundo a lógica descontínua a que 
fazemos referência. À medida que a esquerda perde força devido 
ao pacto entre as elites coloniais e Chang-Kai-Shek, o terrorista 
decide que a única solução para o imbróglio seria a morte do 
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líder político. Planeja, então, um atentado à bomba, instalando-
se num antiquário frontal à rua por onde passará o carro do 
inimigo: “A rua deserta. Um riquixá, ao longe, atravessou-a. Mais 
outro. Dois homens saíram. Um cão. Uma bicicleta. Os homens 
viraram à direita; o riquixá atravessou. Rua deserta de novo; só, 
o cão...” (MALRAUX, 1998, p. 167). De imediato, chama atenção o 
ritmo paratático da cena; os pontos interrompem o bom fluir da 
descrição, individualizando cada elemento visual: rua, riquixá, cão, 
bicicleta, homens. A coordenação assindética e as várias frases 
nominais aumentam a velocidade com que se muda o ponto de 
vista, feito cortes de uma montagem cinematográfica acelerada. 
Tudo se passa como se a quebra do espaço em pontos de interesse 
cambiantes incarnasse a atenção e a ânsia do personagem em 
busca da vítima.

Alain Meyer, comentando La condition humaine, afirma serem 
tais saltos abruptos uma forma de “montage cut” (1991, p. 88), 
por meio da qual pôde Malraux construir um estilo ágil e vivo. 
O romancista, aliás, ao escrever em 1934 uma resenha sobre o 
livro de Michel Matveev, Les Traqués, fala sobre uma “literatura 
de montagem”, alimentada pelas práticas de choque do cineasta 
soviético Sergei Eisenstein (CLÉDER, 2012, p. 227).

Além de compartilharem uma estética do fragmento, os 
dois trechos escolhidos para a análise da decupagem verbal 
acompanham o mesmo personagem em momentos decisivos. É 
que a feição entrecortada da frase malruciana remete a técnicas 
fílmicas com um objetivo claro: expressar a angústia do terrorista 
numa situação limite, que polariza vida e morte. O narrador em 
terceira pessoa, abandonando qualquer distanciamento olímpico, 
promove uma focalização interna da mente perturbada do 
assassino. Não à toa, La condition humaine, por seu ritmo rápido 
e suspense arrebatador, já foi comparada ao filme policial (LE 
GALL, 1996, p. 37). É importante destacar, nesse sentido, que o 
parentesco do romance com o cinema se insere num projeto geral 
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do artista, que consiste em arquitetar uma atmosfera tenebrosa 
e absurda. Ao equilibrar o thriller com a tragédia histórica e a 
meditação metafísica (LE GALL, 1996, p. 45), Malraux faz com que 
os mecanismos de decupagem, afeitos à ação dinâmica, veiculem 
a angústia existencial e, nos casos em escrutínio, o mergulho 
na mente dum jovem absorvido pela mística do terrorismo, um 
jovem que entra cada vez mais no mundo dos mortos. Por ser 
desestabilizadora, a fragmentação serve ao drama, de forma que 
as marcas cinemáticas contribuem para a mensagem artística 
total. O “mais cinematográfico dos livros” (BARROSO, 1998, p. 16), 
portanto, não aproveita a sedução da tela como superfície, mas 
a integra aos outros elementos, inclusive discursivos, que fazem 
parte da composição.

2. A mise en scène no romance: técnicas de iluminação
O segundo parâmetro a se considerar é a mise en scène da 

narrativa. A princípio, o termo aparece nas artes cênicas para 
designar os efeitos visuais do teatro popular e romântico, efeitos 
sofisticados de cenografia que se afastam da economia das peças 
classicistas, mais dependentes do poder da palavra (OLIVEIRA 
JUNIOR, 2013, p. 17-23). No cinema, o termo refere-se a tudo o 
que está em cena, na frente da câmera; uma definição rigorosa 
exclui os efeitos fotográficos e as manipulações de montagem, 
mas abarca todo o conjunto estético formado por “cenário, 
iluminação, figurino e comportamento das personagens” 
(BORDWELL; THOMPSON, 2018, p. 205).

Em Esquisse d’une psychologie du cinéma, como já dito, 
Malraux indica existir uma mise en scène do romancista, a partir 
da qual se constrói o cosmos que envolve significativamente os 
heróis. O texto malruciano, não à toa, singulariza-se pela atmosfera 
marcante do espaço ficcional, pela minúcia no descrever a luz e a 
sombra como parte dos cenários. Dedicando nossa análise a esta 
faceta da mise en scène- a iluminação- pretendemos evidenciar a 
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forte visualidade de La condition humaine, influenciada pelo cinema 
mudo contemporâneo ao autor.

De acordo com Polakovičová (2008), o referencial-base de 
Malraux na elaboração da atmosfera sombria do romance foi a 
corrente do Expressionismo Alemão, caracterizada pelo exagero das 
atuações, a anamorfose do cenário e, sobretudo, o jogo de claro-
escuro que afastava o cinema do mimetismo fotográfico através 
do tratamento dramático e expressivo da luz. Alain Meyer também 
aponta que em La condition humaine “a tensão da escrita, o caráter 
paroxístico da visão, evocam os filmes de Lang, Wiene ou Murnau” 
(1991, p. 34), aos quais o escritor teve acesso no início dos anos 204. 
De fato, o clima de negatividade transmitido pelas películas se ajusta 
à tenebrosa Xangai do romance, cujas ruas claustrofóbicas, quase 
sempre escurecidas, aprisionam os personagens num duradouro 
pesadelo. Das distorções resulta uma poética afastada do realismo 
estrito, pronta a forçar os traços do estilo a fim de engendrar um 
ambiente tétrico: 

Nuvens muito baixas pesadamente acumuladas, 
só com algumas clareiras, não aparecer as 
últimas estrelas senão na profundidade dessas 
aberturas. Essa organização das nuvens animava 
a escuridão, ora mais débil, ora mais intensa, 
como se sombras imensas viessem acaso 
aprofundar a noite. (MALRAUX, 1998, p. 32)

Do mesmo modo, as estratégias de iluminação das cenas 
buscam o contraste e a primazia das sombras, contribuindo para o 
peso dramático que rege as outras instâncias narrativas. Ao tratar 
dessa faceta do estilo em La condition humaine, Doudet (2010, p. 
491, tradução nossa) escreve que “o trabalho cuidadoso com a luz 
4  Segundo o biógrafo Jean Lacouture (1973, p. 41-42), em 1921 Malraux e sua 
então esposa Clara Goldschmidt viajam para Berlim, onde assistem, encantados, ao 
Gabinete do Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920). Na mesma cidade, eles descobrem 
as películas expressionistas de Fritz Lang e Murnau, que os impactam a tal ponto 
que Malraux decide comprar negativos de alguns dos filmes para distribuição na 
França. A empreitada econômica, porém, fracassou.



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

270

ao mesmo tempo brutal, geométrica ou dissolvida na neblina deve 
muito, sem dúvida, ao cinema expressionista alemão, desejoso de 
fazer sentir pelo fazer ver”.

A maior parte do cinema clássico de Hollywood, explicam 
Bordwell e Thompson (2018, p. 227-229), desenvolveu um sistema 
de iluminação específico para evitar as zonas de penumbra. O 
sistema high-key banha a cena com três fontes de luz: uma atinge 
o ator pela diagonal frontal, outra o atinge por trás e uma última, 
mais fraca, chamada luz de preenchimento, está normalmente 
direcionada na diagonal oposta à primeira. Isso evita elevados 
teores de contraste: tudo fica iluminado de maneira mais ou 
menos homogênea. Por outro lado, os filmes expressionistas 
alemães buscam composições contrastadas a partir do sistema 
low-key, caso em que se suprime a luz de preenchimento para que 
haja na tela áreas escuras. Trata-se de um recurso muito eficiente 
para causar apreensão no público e plasmar um estado de terror.

Malraux, com efeito, quando compõe suas descrições, parece 
ter no imaginário este último paradigma; vários momentos 
retratam um mundo sobrecarregado de sombras que refletem 
as aporias dos protagonistas. A narrativa, adotando as limitações 
ópticas dos participantes da cena, recusa a claridade: “O local 
estava sombrio demais para que Kyo distinguisse o rosto; só 
via dedos enormes crispados em torno das grades- não muito 
distantes de seu pescoço. Por trás, deitados em estrados ou em 
pé, fervilhavam sombras muito longas: homens, como vermes” 
(MALRAUX, 1998, p. 265-266). Neste momento de ápice dramático, 
encontra-se preso Kyo, líder da insurreição comunista de Xangai. 
Na penumbra da prisão, os homens derrotados se reduzem, literal 
e simbolicamente, a sombras; resta visível apenas a imagem 
pregnante, em primeiro plano, dos dedos crispados, das grades 
da cadeia.

No que se refere às fontes de luz, o escritor busca definir, com 
o máximo de precisão, seu ângulo de incidência e as implicações 
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ópticas deste ângulo. Às vezes, por ser a luz vertical em relação 
ao personagem, não lhe vemos os olhos: “A voz quase raivosa 
era bem a daquele rosto de nariz quebrado, de olhos fundos, que 
a luz vertical substituía por duas manchas negras” (MALRAUX, 
1998, p. 31). Noutras, da iluminação vinda apenas de traz, 
também chamada contraluz, resulta a ocultação de todo o rosto: 
“A obscuridade, e sua posição- à contra-luz- permitiam-lhe nada 
exprimir; e ele nada acrescentava” (MALRAUX, 1998, p. 44). A 
tônica é sempre sobredeterminar a relação entre luz e alvo, de 
sorte que a visibilidade dependa ora da posição da fonte luminosa, 
ora da topografia do alvo.

Seria possível, como faz parte da crítica, atribuir o preciosismo 
no tratamento da luz à conhecida formação pictórica de Malraux. 
De fato, o autor escreveu ensaios sobre as artes plásticas 
(notadamente Saturne, le destin, l’art et Goya) e fez comentários 
sobre Rembrandt e a técnica da “luz emotiva” com que o artista 
envolve seus temas (PINHEIRO, 2006, p. 1-21). Argumentamos, 
contudo, que o referencial da pintura é insuficiente para a 
apreciação da mise en scène do romance, ponto que será 
esclarecido pela análise a seguir.

Lembremos que Tchen, nas primeiras páginas do livro, comete 
o homicídio decupado minuciosa e obsessivamente com base no 
primeiro plano do pé da vítima. Depois do crime, ele se encontra 
com seus companheiros militantes no interior de uma loja 
fonográfica. Trata-se da primeira apresentação dos personagens, 
concebida com incomum precisão óptica:

Ao se fechar a porta, a lâmpada oscilou: 
os rostos desapareceram, reapareceram: à 
esquerda, rechonchudo, Lu-Yu-Shuen; a cabeça 
de boxeador arrebentado de Hemmelrich, 
cabelo raspado, nariz partido, ombros caídos. 
Ao fundo, na sombra, Katov. À direita, Kyo 
Gisors; ao lhe passar por cima da cabeça, a 
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lâmpada marcava fortemente os cantos caídos 
da boca de estampa japonesa; ao se afastar, 
deslocava as sombras e aquele rosto mestiço 
parecia quase europeu. As oscilações da 
lâmpada tornaram-se cada vez mais curtas: as 
duas faces de Kyo reapareciam alternadamente, 
cada vez menos diferentes uma da outra. 
(MALRAUX, 1998, p. 26-27)

Neste e noutros episódios, Malraux destaca os efeitos da 
incidência da luz sobre as diferentes parcelas do espaço, como 
se os ambientes em que circulam os personagens ganhassem de 
fato concretude. Veja-se como no excerto a lâmpada móvel varia a 
altura e o ângulo de incidência, revelando ou escondendo o mundo 
material a depender da sua posição. Malraux ultrapassa, então, 
a fixidez do tableau ao pintar a loja fonográfica como função do 
tempo e do acaso cinético: a cada posição relativa da lâmpada 
corresponde um novo aspecto desvelado.

Para o escritor, o movimento é muito importante. Afirma em 
Esquisse d’une psychologie du cinéma que a pintura e a fotografia, 
artes de pretensão mimética, sempre esbarraram na imobilidade 
(ALBERA; MOREL, 2015, p. 145-149). É o cinema que acrescenta ao 
realismo fotográfico o fluxo de tempo apto a reapresentar toda a 
riqueza de nossa experiência fenomenológica. Se o cinema é uma 
arte do tempo, a prosa cinematográfica de Malraux busca não só a 
precisão visual dos mestres da pintura, mas também a capacidade 
especificamente fílmica de reconfigurar a iluminação de acordo 
com o mover-se dos personagens e das fontes de luz.

Além de revelar a qualidade cinética da escrita, o trecho 
acima nos permite dar destaque a outra marca frequente no estilo 
malruciano. Referimo-nos ao fato de que, via de regra, o perfil 
físico dos protagonistas depende das condições concretas de 
visibilidade permitidas no momento. A descrição de traços físicos, 
portanto, não é feita segundo o bel-prazer do narrador onisciente, 
mas está ancorada no ponto de vista de algum personagem 
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no interior da cena. Assim, vemos os rostos de Lu-Yu-Shuen, 
Hemmelrich, Katov e Kyo da perspectiva de Tchen; a lâmpada 
oscila porque ele, ao entrar na loja fonográfica, bateu a porta; e 
a instabilidade da fonte de luz implica para ele e para os leitores 
uma apreensão transfigurada das feições dos companheiros. Se a 
decupagem fragmenta o ponto de vista para expressar mudanças 
de atenção, a mise en scène se estrutura, também, pelo filtro 
subjetivo5. Em suma, o que é mostrado no romance, aquilo que 
está em cena, depende da confluência dos seguintes fatores: 
alguém, localizado em certa posição, vê algo que está iluminado 
de um determinado jeito.

Concordamos com Edson Rosa da Silva (1978, p. 51), nome 
central dos estudos malrucianos no Brasil: “Malraux, com sua 
preocupação de precisão visual e sua capacidade de fazer surgir 
na narrativa um mundo com as dimensões do real, não negligencia 
os efeitos da luz”. Cinéfilo e diretor, ele “consegue reproduzir, por 
meio de palavras, imagens visuais” (SILVA, 1978, p. 121). Tamanho 
é o potencial cinematográfico de La condition humaine, aliás, que 
uma série de grandes cineastas se interessaram em adaptá-la para 
as telas. Figuras do porte de Sergei Eisenstein, James Agee, Fred 
Zinnemann, Michael Cimino e Costa-Gavras (JEANNELLE, 2017, p. 
82-103), cujos olhos sensíveis ao projetor não deixaram de entrever 
nas páginas do romance um encanto verdadeiramente fílmico.

À guisa de conclusão, resta elucidar um último ponto. 
Evidentemente, a literatura não precisa da influência do cinema 
para manifestar uma visualidade marcante. O que a sétima 
arte sugere à literatura não é a visualidade per se, construída 
verbalmente, e com grande perícia, desde tempos imemoriais, 

5  Essa idiossincrasia é igualmente notada em L’Espoir (1937), outro 
romance de Malraux que suscita leituras cinematográficas. Como neste livro 
o ponto de vista é sempre absorvido subjetivamente, evitando-se a presença 
do narrador onisciente, é necessário que se passe o fio da narrativa a outro 
personagem quando a perspectiva não mais favorece o personagem anterior 
(SILVA, 1978, p. 48).
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mas uma forma específica de organizá-la. No século XX, os 
filmes se constituíram como “imaginário coletivo mais ou menos 
internacionalizado” (BOTELHO, 2009, p. 43), consagrando maneiras 
de mostrar que puderam alimentar o imaginário dos escritores, 
estando eles conscientes ou inconscientes disto: “seria estranho 
se um gênero como o cinema não exercesse nenhuma influência 
sobre a literatura, ao mesmo tempo em que marca com tanta 
força a nossa sensibilidade e exerce um grande domínio sobre a 
consciência coletiva” (MAGNY, 1948, p. 45, tradução nossa).

Analisamos, em La condition humaine, como o estilo de Malraux 
recria enquadramentos em primeiro plano, justaposições abruptas 
e mecanismos muito precisos de iluminação, elementos todos 
ostentados nas películas da era muda. Uma das diferenças entre a 
imagem literária e a cinematográfica é que a primeira é abstrata e 
difusa, é um produto mental evocado por signos verbais, que o leitor 
pode imaginar a seu talante; ao passo que a segunda é concreta e 
sobredeterminada (CLÉDER, 2012, p. 25-35), vista similarmente pelo 
conjunto do público e composta a partir de parâmetro definidos: toda 
imagem cinematográfica é enquadrada de um certo modo, filmada a 
partir de um certo ponto de vista e iluminada de um certo ângulo. 
Ora, quando Malraux projeta descrições cujos enquadramentos, 
pontos de vista e iluminação são precisados com riqueza de detalhes, 
o que ele busca é sobredeterminar, o máximo possível, a imagem 
difusa própria à mídia verbal, absorvendo assim a economia visual 
do cinema.
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O VOCABULÁRIO MARÍTIMO E 
SUAS IMPLICAÇÕES NA TRADUÇÃO DO 

POEMA “PAÍS”, DE ÉDOUARD GLISSANT
Henrique Provinzano Amaral1

Introdução
No Brasil, a poesia do escritor e pensador martinicano 

Édouard Glissant (1928-2011) permanece praticamente inédita, 
ao passo que outras vertentes de sua vasta e multifacetada obra 
receberam maior atenção editorial e tradutória. De fato, a única 
tradução poética de que se tem notícia consiste na do breve poema 
“Goreia”/“Gorée” (GLISSANT, 2019), realizada por Edson César, 
sem qualquer tipo de paratexto crítico ou de nota explicativa. Em 
contrapartida, há a versão brasileira do romance O quarto século 
(1986) [Le quatrième siècle, 1964], traduzido por Cleone Augusto 
Rodrigues ainda na década de 1980, período em que era incipiente 
a recepção da obra glissantiana no país. Somam-se a essa, mais 
recentemente, três edições integrais de seus livros de ensaios: 
Introdução a uma poética da diversidade (2005b) [Introduction 
à une poétique du Divers, 1995] e O pensamento do tremor – La 
Cohée du Lamentin (2014) [La Cohée du Lamentin, 2005a], ambos 
traduzidos por Enilce Albergaria Rocha (o último em parceria com 
Lucy Magalhães), e Poética da Relação (2021) [Poétique de la 

1  Doutorando em Letras Estrangeiras e Tradução pela FFLCH-USP. O presente 
trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. Lattes: http://
lattes.cnpq.br/5532567153141008. ORCID iD: 0000-0002-4136-632X. Email: 
henrique.provinzano.amaral@usp.br.

http://lattes.cnpq.br/5532567153141008
http://lattes.cnpq.br/5532567153141008
https://orcid.org/0000-0002-4136-632X
mailto:henrique.provinzano.amaral@usp.br
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Relation, 1990], com tradução de Marcela Vieira e Eduardo Jorge. 
Vale mencionar que alguns ensaios desse último livro já haviam 
sido traduzidos, de maneira isolada, para revistas especializadas e 
no interior de trabalhos acadêmicos2.

O caso específico da obra de Glissant se inscreve num 
panorama mais abrangente, caracterizado pelo número diminuto 
de traduções brasileiras de textos provenientes das chamadas 
Antilhas francesas – os territórios insulares da Martinica, da 
Guadalupe e do Haiti –, conforme notado por Eurídice Figueiredo 
(1998, p. 11) na década de 1990. Nos últimos anos, nota-se uma 
discreta reversão desse cenário de escassez, com o crescimento 
da produção de traduções e de bibliografia teórico-crítica acerca 
dessas literaturas, sobretudo a partir dos vieses decoloniais e/
ou culturalistas. Todavia, no quadro dos Estudos da Tradução, 
e especialmente no que diz respeito ao gênero poético, aquela 
tendência de aumento parece ser ainda menos intensa.

Diante disso, busco refletir, aqui, sobre alguns tópicos 
relacionados ao exercício tradutório de um segmento do volume 
de poemas País rêvé, pays réel [“País sonhado, país real”], um dos 
mais conhecidos de Glissant (2000), publicado originalmente em 
1985 e ainda inédito no Brasil. Para tanto, num primeiro momento, 
concentro-me na discussão acerca do vocabulário por ele mobilizado 
e, em seguida, amplio o escopo da reflexão, analisando essa camada 
textual em fricção com outros textos fundamentais das literaturas 
antilhanas, bem como com determinados aspectos do pensamento 
teórico-conceitual presentes na ensaística do autor.

Eis uma proposta de tradução do referido segmento, intitulado 
“País” (“Pays”):

2  Trata-se, sobretudo, dos ensaios “Pela opacidade” (GLISSANT, 2008), traduzido 
por Henrique Groke e Keila Costa, e “A praia negra” e “A praia ardente”, estes 
incluídos em minha dissertação de mestrado (AMARAL, 2019). Cabe registrar, ainda, 
que Poética da Relação (GLISSANT, 2011) já havia recebido uma tradução integral 
portuguesa dez anos antes de isso ocorrer no Brasil.
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Là où pays et vents sont de même eau intarissable
Devant qu’oiseaux eussent toué villes et bois
J’ai tendu haut ce linge dénudé, la voix de sel
Comme un limon sans fond ni diamant ni piège 
bleu

Lá onde país e ventos também são água 
inesgotável
Antes que pássaros rebocassem cidades e 
bosques
Estendi alto este pano despido, a voz de sal
Feito limo sem fundo nem diamante nem ardil 
azul

*
À cet empan où toute lave s’émerveille de geler
Devenant être, et elle prend parti d’un pur étant
Là où pays et sang se mêlèrent au demeurant
J’ai grandi dans l’armure où consumaient les 
treize vents

Neste palmo onde as lavas se comprazem em 
gelar
Tornando-se ser, e elas tomam partido de um 
puro ente
Lá onde país e sangue se mesclaram ao residente
Cresci eu na armadura onde consumiam os treze 
ventos

*
Ata-Eli vieux songe d’âme et nue
Où les autans si las s’énamourèrent
Nous avons pris main dans l’alphabet roué
Aux brumes de ces mots voilé le cri, éclaboussé
Le long cri des oiseaux précipités dans cette mer
Et nous avons aux mers plus d’écriture qu’il 
paraît
Yoles blessées où les lézardes s’évertuèrent

Atá-Eli velho anelo de alma e nua
Onde harmatãs exaustos se enamoraram
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Nós demos a mão à roda do alfabeto
Nas brumas das palavras velejamos o grito, 
respingado
O longo grito dos pássaros precipitados nesse 
mar
E devemos aos mares mais escrita do que parece
Canoas feridas onde as fendas se envidaram

*
Comme ils scellaient aux planches dessalées du 
pont d’avant
La houle de nos pas
Comme ils rivaient en poupe ces allures 
finissantes
Voici musique d’algue et de gommiers
La mer voici la mer ferreuse qu’enlaçaient
Tant d’entassements écroulés
Tant de mots rauques à plein bord
Plus rêches que cases d’ocre
Ou que masques délités

Como selavam nas tábuas dessalgadas da ponte 
de antes
A onda dos nossos passos
Como soldavam à popa esses aspectos 
terminantes
Eis aqui música de alga e de igaras
O mar eis aqui o mar ferroso que enlaçavam
Tantos acúmulos desmoronados
Tantas palavras roucas a transbordar
Mais ásperas que casas de ocre
Ou máscaras desagregadas

*
La terre rouge a bu la terre rapportée
L’œuvre que nous halons est un songe de mer
Nous reconnûmes le sésame et la soierie 
émerveillée
A terra vermelha bebeu a terra relatada
A obra que nós içamos é um sonho de mar
Reconhecemos o sésamo e a sedaria maravilhada
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*
J’ai cette terre pour dictame au matin d’un village
Où un enfant tenait forêt et déhalait rivage
Ne soyez pas les mendiants de l’Univers
L’anse du morne ici recomposée nous donne
L’émail et l’ocre des savanes d’avant temps

Tenho esta terra como bálsamo na manhã de um 
arraial
Onde um menino segurava floresta e hasteava 
litoral
Não sejam os mendigos do Universo
A enseada do morro aqui recomposta nos dá
O esmalte e o ocre das savanas de outrora

*
Voici ô dérivée nous nous levons de bonne houle
Tu es nouvelle dans l’humus qui t’a hélée
Une grotte a ouvert pour nous sa parenté
D’île en cratère c’est éclat de lames, bleuité
Encore et brûlis de l’eau d’un mancenillier
Je prends ma terre pour laver les vieilles plaies
D’un creux de saumure empêtré d’aveux
Mais si lourds à porter ô si lourds ô palétuviers

Eis aqui ó derivada nós nos levantamos em boa 
onda
Tu és nova no húmus que te anunciou
Uma gruta abriu para nós seu parentesco
De ilha em cratera – é brilho de lâminas, azulidão
Ainda e queimadura d’água de uma mancenilheira
Tomo minha terra para lavar as velhas chagas
Com um oco de salmoura envolvido em 
confissões
Mas tão pesadas de levar ó tão pesadas ó 
manguezais
(GLISSANT, 2000, p. 61-66)



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

282

As particularidades do vocabulário marítimo
O poema acima coincide com a última seção de Pays rêvé, 

pays réel, sendo precedido, em ordem, pelos poemas/seções 
“País” (“Pays”), “País de antes” (“Pays d’avant”), “De Atá-Eli, do 
cego e de Ichneumon” (“D’Ata-Eli, de l’aveugle et d’Ichneumon”), 
“Canto de Ichneumon” (“Chant d’Ichneumon”), “Para Laoka” 
(“Pour Laoka”), “Canto de Thael e de Mathieu” (“Chant de Thaël 
et de Mathieu”) e “Para Mycea” (“Pour Mycéa”). Conforme 
sugere a insistente repetição de “país” nos títulos da recolha e 
de alguns de seus poemas/seções – sendo reprisado literalmente 
no primeiro e no último deles –, o livro se estrutura em torno da 
discussão poética sobre o que significa essa palavra e quais são 
os lugares que ela designa, suas características e implicações, 
as formas de canto que daí emergem e as entidades reais e 
lendárias que podem povoar esses espaços3. Em todo o volume, o 
imaginário terrestre, comumente ligado à ideia de país enquanto 
extensão ou área territorial, associa-se a um conjunto de imagens 
pertencentes aos campos semânticos do ar e da água.

No poema aqui traduzido, essa associação, de natureza 
metafórica, comparece flagrantemente já no verso inicial (“Lá 
onde país e ventos também são água inesgotável”), suscitando 
uma intrincada proliferação de nexos imagéticos que atravessam 
o restante do texto e pendem, em conjunto, para o último termo 
daquela metáfora, isto é, para as imagens aquáticas ou, mais 
precisamente, marítimas. De nossa perspectiva, esse aspecto 
do texto é responsável por lhe conferir certa opacidade – valor 
reivindicado, em termos teóricos, por Glissant (1990, p. 203-209) –, 

3  Ata-Eli, L’Aveugle, Ichneumon, Laoka, entre outros, são entidades míticas de 
caráter animista que povoam os poemas de Pays rêvé, pays réel, sendo agrupadas 
sob a rubrica “légende” (“lenda”) no epílogo ao livro. Já Thaël, Mathieu e Mycéa 
são personagens humanas arquetípicas que aparecem primeiramente no romance 
La lézarde (1958) e, em seguida, em vários outros volumes de Glissant, inclusive na 
coletânea de poemas em questão. Ao final desta, eles são elencados sob a rubrica 
“réel” (“real”).
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o que pode desencadear dificuldades para sua leitura e tradução. 
Ora, tal fenômeno depende, em nível textual, do emprego de um 
vasto e complexo vocabulário proveniente de atividades humanas 
ligadas aos mares, tais como a navegação, a pesca, os combates 
marítimos, entre outras.

Seguem alguns exemplos de uso desse vocabulário, dispostos 
de acordo com suas categorias lexicais e as estrofes ou partes do 
poema em que ocorrem:

• Formas verbais: “rebocassem” (“eussent toué”, 1ª estrofe); 
“içamos” (“halons”, 5ª); “hasteava” (“déhalait”, 6ª); “lavar” 
(“laver”, 7ª);

• Substantivos: “água” (“eau”, 1ª); “limo” (“limon”, 1ª); “mar” 
(“mer”, 3ª); “brumas” (“brumes”, 3ª); “onda” (“houle”, 4ª); 
“popa” (“poupe”, 4ª); “alga” (“algue”, 4ª); “litoral” (“rivage”, 
6ª); “enseada” (“anse”, 6ª);

• Adjetivos, particípios e expressões adverbiais: “inesgotável” 
(“intarissable”, 1ª); “respingado” (“éclaboussé”, 3ª), “a 
transbordar” (“à plein bord”, 4ª).

Além desses, há numerosos outros exemplos de palavras e 
expressões que, não pertencendo a priori aos domínios lexicais 
aquáticos e/ou marítimos, terminam por se inscrever nos 
campos semânticos a eles relacionados. São os casos de “pano 
despido” (“linge dénudé”, 1ª estrofe), que faz referência às velas 
de uma embarcação; de “fundo” (“fond”, 1ª), que remete ao 
assoalho oceânico; de “voz de sal” (“voix de sel”, 1ª) e “tábuas 
dessalgadas” (“planches dessalées”, 4ª), em que aparece positiva 
ou negativamente o sal marinho; de “bálsamo” (“dictame”, 6ª) 
e “salmoura” (“saumure”, 7ª), os quais trazem à tona soluções 
aquosas. Em realidade, quanto mais avançamos na interpretação 
dessas imagens – que transitam de um sentido lexicográfico, 
denotativo, para múltiplas possibilidades de significação 
metafórica, conotativa –, mais percebemos que todo o poema 
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está pautado por um mesmo tipo de imaginário. Com efeito, em 
paralelo à associação já reconhecida entre os domínios da terra 
e da água, este último parece contaminar igualmente o campo 
semântico da linguagem, seja ela falada ou escrita, em particular 
nestes versos da terceira estrofe: “Nas brumas das palavras 
velejamos o grito, respingado” e “E devemos aos mares mais 
escrita do que parece”.

Diante de semelhante correlação, podemos insistir ainda mais 
na exploração das particularidades semânticas de determinadas 
palavras ou expressões presentes no texto. No verso final da 
primeira estrofe, encontra-se “diamante” (“diamant”), vocábulo 
que a princípio remete aos universos minerais e da joalheria; 
no entanto, devemos ter em mente que, em francês, “diamant” 
pode designar uma parte do objeto náutico “ancre” (“âncora”), 
parte que em português se costuma chamar de “cruz”. Mais do 
que isso, é preciso saber que, no sul da Martinica, existe uma 
praia denominada “plage du Diamant”, que constitui paisagem 
e tema de, ao menos, dois ensaios de Glissant (1990, p. 135-
142; 221-225). O termo ganha ainda mais relevância, quando 
se considera que, em Poétique de la Relation, livro que contém 
esses ensaios, o autor “[...] retorna ao ideal do poeta ‘nômade’ 
encarando o exemplar, indescritível mar na praia de Diamant” e 
que, desde os primeiros poemas glissantianos, “[...] é o limiar da 
areia encarando o mar aberto que é o espaço exemplar do poeta” 
(DASH, 1995, p. 7; 195)4.

As notáveis afinidades entre “País” e certos textos de Poétique 
de la Relation manifestam-se igualmente no nível vocabular, haja 
vista a presença de algumas palavras pouco usuais – a exemplo 
de “azulidão” (“bleuité”), “mancenilheira” (“mancenillier”) e 

4  “Again in his recent work Poétique de la Relation Glissant returns to the ideal of 
the ‘unhoused’ poet facing the exemplary, elusive sea at the beach of Diamant”; “As 
was first suggested in Soleil de la conscience, it is the threshold of the sand facing 
the open sea that is the poet’s exemplary space”. São nossas todas as traduções de 
obras estrangeiras citadas em nota de rodapé.
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“manguezais” (“palétuviers”), todas constantes da última estrofe do 
poema – também em “A praia negra” (“La plage noire”) e “A praia 
ardente” (“La plage ardente”), os ensaios que traduzi e anotei em 
minha dissertação de mestrado (AMARAL, 2019, p. 105-113). Por 
fim, no que concerne à solução “diamante” para “diamant”, penso 
que, caso a tradução do poema fosse publicada isoladamente, seria 
necessário inserir uma breve explicação em nota, já que o termo 
português não apresenta a mesma gama de sentidos que o francês5.

Segundo Paulo Vizioli, uma das questões próprias à tradução 
de poesia “[...] é a das palavras com conotações múltiplas”; diante 
delas, “[o] tradutor não deve [...] satisfazer-se apenas com as 
denotações dos vocábulos; deve ir mais fundo, a fim de apanhar 
também os significados secundários concomitantes” (1983, p. 
125, grifos do autor), dos quais deriva em parte a ambiguidade 
poética. Assim, algumas palavras empregadas em “País” 
apresentam apenas um sentido secundário, menos evidente, 
ligado ao campo semântico marítimo e náutico, a exemplo de 
“armadura” (“armure”, 2ª estrofe) e de “velejamos” (“voilé”, 3ª). 
No primeiro caso, mantive a correspondência quase transparente 
entre “armadura” e “armure”, visto que os termos francês e 
português podem denotar uma peça de amarração utilizada em 
navios de combate. Já no segundo, foi preciso optar por uma 
forma verbal mais específica (“velejamos”), uma vez que em 
português não se encontra a mesma polissemia do verbo francês 
“voiler”, que pode significar tanto “velar”, quanto “velejar”, entre 
outras possibilidades.

Ademais, dois vocábulos – “igaras” (“gommiers”, 4ª) e “canoas” 
(“yoles”, 3ª) – merecem especial atenção, até por serem matéria 
de destaque do próprio poeta. Na rubrica “Glosa” (“Glose”) de 
uma espécie de epílogo a Pays rêvé, pays réel, Glissant descreve 
o primeiro como “[a] barca alta, onde o vento se desfia na lâmina da 

5  Nas referidas traduções, preferi traduzir “plage du Diamant” por “praia do 
Diamant”, já que se trata, nesse caso, de um nome próprio.
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velocidade”; o segundo, por sua vez, “[é], em nossos mares, a barca 
baixa, aplicada em cortar a redondez do tempo”6 (2000, p. 69). Em 
que pese o caráter altamente poético dessas glosas, vale assinalar 
que ambas as modalidades de embarcação eram frequentes nas 
Antilhas, talvez mesmo antes da chegada de Colombo às Américas, 
e possibilitavam o nomadismo “[...] dos povos que se deslocavam 
nas florestas, comunidades aruaques que navegavam de ilha em 
ilha no Caribe [...]”, assim como fomentavam a “[...] tradição das 
corridas de velas [“yoles”] ou de canoas [“gommiers”]” (GLISSANT, 
2021, p. 35; 30)7.

Motivo de dificuldade e divergência no exercício tradutório, o 
termo francês “gommier” designa, em sua acepção mais comum, 
somente uma árvore da qual se extrai um gênero de borracha e 
a madeira dela derivada. A título de exemplo, a acepção que o 
descreve como um tipo de embarcação não consta do dicionário 
do Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, um dos 
mais completos da língua francesa, embora apareça no Larousse: 
“[n]as Antilhas, barco de pesca de fundo raso”8. Assim, a presença 
de “gommier” deve despertar a atenção para a ocorrência, no 
texto de partida, de um vocabulário especificamente antilhano ou 
caribenho, para retomar o adjetivo utilizado por Álvaro Faleiros 
(2017) em seu estudo sobre as retraduções de um poema de 
Apollinaire. Embora, de maneira curiosa, esse tipo de vocabulário 
geograficamente situado pareça menos frequente no poema do 

6  “Gommier. La barque haute, où le vent s’effile au couteau de la vitesse”; “Yole. 
C’est, par nos mers, la barque basse, acharnée à rogner sur la rondeur du temps”.

7  Deve-se notar, na recente tradução brasileira de Poética da Relação, a adoção 
de soluções que contrastam com as adotadas na tradução de “País” aqui proposta: 
“yoles” é traduzido como “velas”, ao passo que é, na glosa proposta por Glissant, 
uma embarcação baixa; “gommiers” recebe a tradução “canoas”, exatamente o 
termo que utilizo, no poema, para “yoles”. Na tradução portuguesa do mesmo livro 
(GLISSANT, 2011, p. 22), tem-se “canoas” para “yoles” e “pagaias” para “gommiers”.

8  “Aux Antilles, bateau de pêche à fond plat”.
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martinicano9 do que naquele do europeu (trata-se de “As janelas” 
/ “Les fenêtres”), o fenômeno não deve ser ignorado. Isto porque, 
num primeiro plano, o apagamento de nuances vocabulares sutis 
pode levar ao empobrecimento, quiçá à incorreção, do texto de 
chegada, conforme atestam as retraduções anteriores de Apollinaire 
estudadas por Faleiros. Num segundo plano, “[...] a existência de 
analogias histórico-culturais entre o Brasil e as Antilhas pode ser 
um frutífero instrumento na interpretação de discursos vinculados 
às antigas colônias” (FALEIROS, 2017, p. 165).

Ora, a utilização das “igaras” (“gommiers”) constitui, mais que 
um discurso, uma prática colonial ou ainda anterior à ocupação 
do continente americano pelos europeus; logo, em paralelo com a 
atenção minuciosa ao léxico, as analogias histórico-culturais entre 
Brasil e Antilhas devem informar profundamente esse exercício 
tradutório, incidindo também sobre o nível concreto da escolha 
das soluções. Segundo o dicionário online Infopédia, o vocábulo 
português “igara” denota uma “espécie de canoa escavada 
num tronco de árvore”, geralmente construída pelos indígenas 
da costa leste do continente sul-americano, não raro a partir da 
madeira do pau-brasil. Embora, com relação à presença de velas 
altas, o termo mais preciso talvez fosse “jangada” – que, por sua 
vez, nomeia um tipo de embarcação comum ainda hoje no Brasil 
–, “igara” nos pareceu mais sugestivo do ponto de vista histórico-
cultural, além de apresentar uma sonoridade mais conveniente 
ao verso em que aparece (“Eis aqui música de alga e de igaras”), 
permitindo inclusive um paralelismo métrico com relação ao verso 
original (“Voici musique d’algues et de gommiers”)10. Não parecem 

9  Além de “gommiers”, outro vocábulo marcadamente antilhano presente no 
poema é “mornes” (6ª estrofe), que designa as elevações de terra, os morros, e 
se mostra muito frequente nas obras caribenhas de língua francesa, haja vista a 
importância dessa forma de relevo na Martinica e em Guadalupe.

10  O poema de Glissant está estruturado em versos livres, geralmente de 
extensão superior a dez sílabas métricas, característica que buscamos preservar, na 
medida do possível, na tradução. Não me preocupei em manter, rigorosamente, o 
número de sílabas métricas, mas sim seu caráter de “versos longos, quase sempre 
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tão pertinentes as soluções para “gommiers” empregadas nas 
traduções brasileira e portuguesa de Poétique de la Relation 
– respectivamente, “canoas” e “pagaias” –, já que a primeira 
remete a uma embarcação baixa (o que é exatamente o caso 
para “yoles”, e não para “gommiers”), e a segunda denota um 
tipo de remo, e não uma classe de embarcações. Finalmente, no 
que diz respeito à escolha, na tradução do poema, de “canoas” 
para “yoles”, cabe ressaltar que o vocábulo português deriva, 
ainda segundo a Infopédia, do castelhano “canoa”, que, por sua 
vez, descende do caraíba “ukuni”, o qual designa “uma pequena 
embarcação de pontas aguçadas, geralmente movida a remos”. 
É interessante retomar a história de constituição desse vocábulo, 
que traz à tona uma série de empréstimos e derivações a partir de 
línguas em relação (português, castelhano, caraíba) no processo 
de colonização das Américas.

De modo global, portanto, o emprego do vocabulário marítimo, 
com todas as particularidades descritas, aciona e sustenta uma 
camada semântica relevante de “País”, já que abre margem 
para as cadeias de associações metafóricas que o constituem 
enquanto texto poético. Se aplicarmos a esse poema os termos 
do tradutor e pensador da tradução Mário Laranjeira, o léxico 
seria um componente importante de sua significância, a qual “[...] 
é responsável pela abertura da significação a leituras múltiplas, 
todas plausíveis, e isso é uma das marcas do texto poético, por 
oposição à univocidade do texto veicular” (LARANJEIRA, 2012, p. 
30). Convém sublinhar que tal maneira de compreender e enunciar 
o modus operandi dessa modalidade textual – e, por conseguinte, 
os aspectos em que deve se deter uma tradução correspondente – 
decorre de um viés textualista, inspirado na tradição da semiótica 
francesa e que, segundo Álvaro Faleiros (2009, p. 257), “[...] rompe 

terminados em pausa” (BRITTO, 2014, p. 31) e, no mais das vezes, brancos. Esses 
aspectos permitem aproximar os versos de “País” do verso livre whitmaniano, 
categoria proposta por Paulo Henriques Britto (2014).
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com a lógica de uma ideologia de vanguarda e estrutura seus 
argumentos a partir de princípios textuais e socioculturais”. Assim,

não se trata, pois, de apreender apenas a forma, 
mas de ler o poema, levando em consideração 
as marcas textuais formais e semânticas, como 
o signo duplo. O tradutor procura transmitir as 
associações, as ambiguidades, as polissemias, 
e não apenas uma forma; o que não impede 
Laranjeira de refletir sobre os elementos 
significantes, como o ritmo do original e a 
primazia do elemento material do signo. [...] 
As marcas textuais a serem apreendidas não 
se reduzem, pois, ao sentido, mas devem 
considerar as operações em seu nível textual. 
(FALEIROS, 2009, p. 257-258)

Conforme busquei argumentar, esse princípio geral de 
atenção às marcas textuais se converteu, nesta tradução do 
poema “País”, numa exploração mais rigorosa das possibilidades 
de significância decorrentes, sobretudo, de um uso expressivo do 
léxico – o que não implica que outras dimensões do texto, como 
o ritmo e a métrica, tenham sido ignoradas. Mesmo que, de 
acordo com o modelo proposto por Laranjeira no artigo “Sentido 
e significância na tradução poética”, o léxico não constitua 
per se uma das principais “marcas textuais da significância” 
(2012, p. 30), estas abrangem duas categorias que podem ser 
aproximadas dele, a saber, a agramaticalidade e o signo duplo. 
A primeira parece, de fato, contemplar aquele nível da língua, 
já que “[...] as recorrências lexicais, semânticas, sintáticas e 
fônicas que chamam a atenção do leitor por seu caráter insólito 
podem ser consideradas como agramaticalidades lato sensu” 
(LARANJEIRA, 2012, p. 31, grifos nossos). No que se refere à 
segunda, a relação é ainda mais patente, pois o signo duplo, 
sendo “[...] uma palavra equívoca situada na intersecção de duas 
sequências de associações semânticas ou formais” (RIFFATERRE, 
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apud LARANJEIRA, 2012, p. 31), manifesta-se exatamente no 
âmbito do léxico. O fato de que a consideração dessas marcas 
traz à baila questões ligadas às escolhas vocabulares é atestado, 
por exemplo, em algumas análises empreendidas em Poética da 
tradução, importante trabalho de Laranjeira (1993, p. 104-121).

Assim, em “País”, encontram-se recorrências lexicais que 
poderíamos qualificar como insólitas, bem como palavras e/ou 
expressões que podem funcionar como signos duplos. Neste último 
caso, o exemplo mais expressivo se refere ao uso do substantivo 
francês “gommier”, que, segundo explicitei, origina duas sequências 
simultâneas de associações semântico-formais: uma ligada à 
vegetação, pela acepção de árvore produtora de borracha (a 
“gomme” visível no nome); outra pertencente ao léxico marítimo e 
representativa, no poema, do emprego do vocabulário caribenho. 
Nesta tradução, conforme foi descrito, buscou-se preservar algo 
dessa duplicidade por meio da escolha do substantivo “igara”, 
embora a palavra portuguesa (derivada, por sua vez, da língua tupi) 
não reproduza com total exatidão as espécies de barco e de árvore. 
Seja como for, o que parece fundamental é que essa solução contribui 
para a preservação de duas sequências associativas – ou isotopias, 
para reempregar um termo utilizado por Laranjeira – mais amplas e 
constitutivas do poema, a saber, os domínios terrestres e aquáticos, 
postos em relação desde o primeiro verso. Mais do que isso, a 
duplicidade poética desse signo pode ser indicativa do modo como 
o ensaísta Glissant concebe a própria noção de país e, portanto, 
talvez possa encaminhar a considerações mais abrangentes do 
texto e do livro sob exame.

Entre país real e país sonhado, o mar
A crítica italiana Carla Fratta (2008) observa que o volume 

Pays rêvé, pays réel, de Édouard Glissant, insere-se numa tradição 
antilhana de releituras críticas do célebre poema Cahier d’un retour 
au pays natal (1956), do martinicano Aimé Césaire, publicado 
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pela primeira vez em 1939, na França, e traduzido no Brasil como 
Diário de um retorno ao país natal (2012). Fratta aponta que 
essa tradição gira precisamente em torno do vocábulo “pays”, 
presente em ambos os títulos, e também inclui o romance Pays 
sans chapeau (1996) (País sem chapéu, 2011), de Dany Laferrière, 
que trata do retorno de um escritor exilado (o próprio autor) a seu 
Haiti natal11. Fundamental, essa linhagem interliga literariamente 
ilhas do Caribe francês – Martinica e Haiti, se nos ativermos 
somente aos livros mencionados –, a partir de questões como 
a origem e a identidade de seus povos, as sucessivas diásporas 
pelas quais estes passaram, o estatuto mesmo de seus territórios. 
Lembremos que, tendo sido colônias das potências imperialistas 
europeias, esses “países” apresentam percursos históricos 
bastante distintos: o Haiti entrou em processo de independência 
nos estertores do século XVIII, tornando-se em 1804 a primeira 
república negra das Américas, ao passo que as ilhas da Martinica e 
de Guadalupe permaneceram como colônias até o fim da Segunda 
Guerra, quando foram assimiladas pela França e se tornaram, em 
1946, dois de seus departamentos ultramarinos (D.O.M.), estatuto 
que persiste até os dias atuais.

Desse modo, nas literaturas antilhanas francófonas e em 
especial nos solos martinicano e guadalupense, o vocábulo “pays” 
está longe de apresentar, mesmo de forma denotativa, sentidos 
estáveis, unívocos – afinal, esses territórios não são mais colônias, 
mas tampouco alcançaram o status de nações independentes. 
Convertido, pois, em poderosa metáfora nos títulos dos poemas, 
“pays” passa a representar os próprios desafios e implicações da 
ideia de pertencimento a certo lugar geográfico ou comunidade 

11  Vale registrar que o haitiano incorpora as categorias de Glissant, estruturando 
toda a narrativa do romance por meio da alternância entre seções de “pays rêvé” (uma 
paisagem onírica onde convivem os vivos, os mortos e as divindades do vodu) e “pays 
réel” (a terra devastada onde os vivos tentam vencer a miséria cotidiana); apesar disso, 
Laferrière não cita a obra glissantiana em momento algum de seu livro. Sobre o modo 
como o Cahier d’un retour au pays natal de Césaire funciona como intertexto principal 
de outra narrativa de retorno de Laferrière, L’Énigme du retour (cf. AMARAL, 2018).
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cultural. Ainda assim, há diferenças substantivas nas propostas 
dos dois poetas martinicanos, porque

se o título de Césaire exprime toda a 
ambiguidade, ou melhor, o duplo valor de 
referência a um lugar de origem (a África mãe e, 
num segundo momento, o pays natal Martinica), 
Glissant parece querer de imediato tomar 
distância da identificação entre os dois espaços, 
opondo-os de modo nítido e denotando um dos 
dois como herança de um sonho (a África) e o 
outro, contrariamente, como filho da realidade 
(sua ilha)12. (FRATTA, 2008, p. 475)

Nesse fragmento, a estudiosa traz à tona um dos tópicos mais 
controversos do debate antilhano sobre a gênese e a identidade de 
seus povos, a saber, o papel nelas desempenhado pelo continente 
africano. Notemos, assim, que ambos os poetas partem de um 
mesmo campo geográfico-espacial, visto que, segundo Fratta, 
“África e Antilhas são [...] os espaços mirados tanto por Glissant 
quanto por Césaire” (2008, p. 475); no entanto, as diferenças entre 
seus vieses poéticos e políticos – e, portanto, as maneiras diversas 
de conceber aquela problemática – valem-se de uma dimensão 
histórica, pois

[...] o que varia é a perspectiva dos dois objetos 
e a qualidade do nexo que esses entretêm 
pelo viés do tempo transcorrido entre as 
duas escritas, o qual implica um pensamento 
evolutivo em relação ao posicionamento de 
um povo transplantado da África para um país 
novo13. (FRATTA, 2008, p. 475)

12  “Se il titolo di Césaire esprime tutta l’ambiguità, o meglio il duplice valore di 
riferimento a un luogo d’origine (l’Africa madre e in un secondo momento il pays natal 
Martinica), Glissant sembra voler fin da subito prendere le distanze dall’identificazione 
dei due spazi, opponendoli in modo icastico e denotando uno dei due come retaggio di 
un sogno (l’Africa), l’altro invece come figlio della realtà (la sua isola)”.

13  “Africa e Antille (Martinica) sono dunque gli spazi mirati tanto da Glissant 
quanto da Césaire; quella che varia è la prospettiva dei due oggetti e la qualità del 
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De fato, paralelamente a suas obras poéticas e em consonância 
com elas, as ideias de Césaire e de Glissant ocuparam, de maneira 
sucessiva, o centro do referido debate e informaram duas 
importantes correntes de pensamento identitário ao longo do 
século XX. A primeira delas surgiu em Paris, em meados dos anos 
1930, ao redor de Aimé Césaire e dois outros estudantes oriundos 
de territórios colonizados pela França, o senegalês Léopold. S. 
Senghor e o guianense Léon G. Damas; em conjunto, eles fundaram 
a revista L’Étudiant noir (1935). O movimento político daí resultante 
foi batizado por Césaire como Négritude, na mesma época em 
que ele iniciava a escrita do Cahier, o qual constitui, segundo Lilian 
Pestre de Almeida, “[...] o poema mais conhecido do conjunto de 
textos que hoje se denomina francofonia, e funda poeticamente 
a negritude” (2012, p. 93). Grosso modo, essa corrente apresenta, 
do ponto de vista identitário, uma visada da África negra como 
ambiente matricial dos povos afrodiaspóricos, entre os quais estão 
aqueles residentes nas Antilhas francesas, tidos como descendentes 
diretos dos africanos para lá deportados e escravizados durante 
séculos de colonização. Assim, é certeira a observação de Fratta 
quanto à ambiguidade poética das imagens caribenhas e africanas, 
no poema césaireano, como “lugar de origem”; trata-se, pois, de 
um fenômeno consubstancial ao pensamento da negritude e, em 
especial, à obra literária de Aimé Césaire.

Em contrapartida a essa corrente, eclode na Martinica dos 
anos 1970, em torno da revista Acoma (1971-3), o movimento da 
Antillanité, que tem Édouard Glissant como seu principal expoente. 
Formulada sobretudo no extenso ensaio Le discours antillais (1981), 
a noção glissantiana de antilhanidade, em seu viés identitário, 
procura garantir maior abertura ao caráter miscigenado próprio às 
populações martinicanas e guadalupenses, incorporando outras 

rapporto che essi intrattengono per via del filtro del tempo trascorso fra le due 
scritture, il quale implica un pensiero evolutivo in merito al posizionamento di un 
popolo trapiantata dall’Africa in un paese nuovo”.
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matrizes étnico-culturais, a exemplo das europeias (sobretudo 
francesa) e asiáticas (chinesa e indiana), levando em conta que 
as indígenas, autóctones, foram dizimadas no início do processo 
colonial. O esforço programático de contemplar as particularidades 
culturais e paisagísticas das Antilhas transparece na palavra 
escolhida como título do periódico, que designa uma espécie de 
árvore encontrada somente nesses territórios. Isso não implica, 
entretanto, o recalque da matriz africana, que ainda funciona 
como componente étnico-cultural predominante, justificando 
uma aproximação do grupo Acoma com os levantes antirracistas 
ocorridos naquela década nos Estados Unidos e alimentando o 
sonho da independência da Martinica, o que corresponde, aliás, a 
uma reação ao legado césaireano14.

A despeito da relevância demonstrada, nesses calorosos 
debates públicos, pela antilhanidade – que, de resto, contribuiu 
para a formação de uma corrente identitária, cultural e literária 
subsequente, a Créolité –, essa noção foi sendo pouco a pouco 
abandonada por Glissant ao longo da década de 1980 e no início 
dos anos 1990, a ponto de praticamente desaparecer nos ensaios 
mais tardios do autor. Ora, essa inflexão é digna de nota, pois se 
processa no mesmo período em que são publicados Pays rêvé, pays 
réel e Poétique de la Relation, volumes que, conforme já foi sugerido, 
apresentam paralelos em diversos níveis. Nesse livro de ensaios, 
a reelaboração interna ao pensamento glissantiano se manifesta, 
por exemplo, por meio do esforço de conceber as identidades 
antilhanas de um modo outro, ainda menos estável do que previa 
a antilhanidade; elas seriam, assim, incorporadas à dinâmica de um 
processo denominado crioulização:

14  Em que pesem a grandeza de sua poesia e a importância do movimento 
da Negritude, Aimé Césaire foi também um homem político de trajetória 
paradoxal. Prefeito de Fort-de-France durante 56 anos e deputado da 
Assembleia Nacional francesa durante 48 anos, ele foi um dos principais 
responsáveis pelo processo de departamentalização das antigas colônias 
francesas, aí inclusas a Martinica e a Guadalupe.
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A crioulização, que é um dos modos do 
emaranhamento – e não apenas uma resultante 
linguística – tem como exemplar somente seus 
processos e certamente não os “conteúdos” a 
partir dos quais eles funcionariam. É isso o que 
marca nosso ponto de partida com o conceito 
de “crioulidade”. [...] Nós não propomos o 
ser nem modelos de humanidade. O que nos 
motiva não é apenas a definição de nossas 
identidades, mas também sua relação com todo 
o possível: as mútuas mutações geradas por esse 
jogo de relações. As crioulizações introduzem 
a Relação, mas não para universalizar; a 
“crioulidade”, em seu princípio, regressaria às 
negritudes, às francesias, às latinidades, todas 
elas generalizantes – de forma mais ou menos 
inocente. (GLISSANT, 2021, p. 117)

O fragmento atesta uma tomada de partido não apenas no 
que concerne a duas outras correntes culturais e identitárias 
martinicanas, Negritude e Crioulidade, mas também e sobretudo ao 
propósito mesmo de definir as identidades. A reflexão de Glissant 
assume, aqui, um alcance propriamente filosófico, na medida em 
que postula uma ontologia dinâmica, de resultados por definição 
imprevisíveis (crioulização) e submetida a uma lógica relacional, isto 
é, cuja existência não preexiste à da Relação. Eis, aliás, uma das 
razões da recusa à ideia de “ser” (“être”), em prol daquela de “ente” 
(“étant”), postura teórica que ecoa na segunda estrofe de “País”: 
“Neste palmo onde as lavas se comprazem em gelar/ Tornando-se 
ser, e elas tomam partido de um puro ente” (grifos nossos). Convém 
mencionar, ainda com relação ao parágrafo citado acima, que a 
rejeição categórica das “negritudes”, “francesias”, “latinidades” e 
outras concepções universalizantes pode comportar, embora de 
modo velado, uma (auto)crítica à noção de antilhanidade.

Não obstante, o pensamento teórico-conceitual glissantiano 
não termina por se dispersar na pura movência decorrente da 
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impossibilidade de solucionar, de maneira definitiva, a complexa 
problemática da origem e das identidades culturais. Ao contrário, 
isso se traduz, de um lado, na valorização imagética do mundo 
natural e suas minúcias15, visível no poema aqui apresentado 
e traduzido; de outro, conduz à formulação da ideia de que, 
pelo fato de a maior parcela de seus antepassados terem sido 
violentamente arrancados de suas terras natais, os povos 
antilhanos não seriam detentores de culturas e identidades 
atávicas. Seu lugar de origem, por assim dizer, não se encontraria 
num território, mas em sua trágica extensão – os mares e oceanos 
atravessados compulsoriamente pelos cativos. Assim, segundo o 
Glissant de Traité du Tout-Monde, “[...] a Gênese das sociedades 
crioulas das Américas se funde a uma outra obscuridade, aquela 
do ventre do navio negreiro. O que chamo de digênese”16 (1997, 
p. 36). Não à toa, o primeiro ensaio de Poétique de la Relation se 
intitula precisamente “La barque ouverte” (“A barca aberta”) e 
trata da “experiência do abismo”, que “[...] projeta paralelamente 
à massa de água a imagem inversa de tudo o que foi abandonado, 
que, por gerações, só será reencontrado nas savanas azuis 
da lembrança ou do imaginário, cada vez mais desgastado” 
(GLISSANT, 2021, p. 31).

O conceito de digênese, ao lado da imagem do porão do navio 
negreiro, confirma a importância vital do vocabulário marítimo 
nas obras de Glissant mencionadas acima. No trecho de Poétique, 
a “massa de água” e as “savanas azuis” dão a ver o propósito de 
reconstrução de uma paisagem natural tipicamente africana no 
contexto de desterritorialização causado pela empresa colonial em 

15  Essa valorização transparece nas noções de “lugar” (“lieu”), tomado como 
local único e incontornável (GLISSANT, 2005, p. 125) e de “Mundo-Todo” (“Tout-
Monde”), uma espécie de sobreposição de todas as paisagens da totalidade-terra. 
As relações dessas noções sustentariam, de acordo com o pensamento glissantiano, 
a precipitação das poéticas no contexto contemporâneo.

16  “La Genèse des sociétés créoles des Amériques se fond à une autre obscurité, 
celle du ventre du bateau négrier. C’est ce que j’appelle une digenèse”.
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aliança com o tráfico escravagista. Em “País”, poema que performa 
uma tentativa de (re)elaboração de um imaginário espacial não 
atávico, as tonalidades africanas se recompõem, de modo tão belo 
quanto surpreendente, a partir do litoral: “A enseada dos morros 
aqui recomposta nos dá/ O esmalte e o ocre das savanas de outrora”.

Esse fenômeno põe em xeque a interpretação de Carla Fratta 
anteriormente citada, segundo a qual haveria, em Pays rêvé, pays 
réel, uma nítida separação entre o espaço real (as Antilhas) e o 
sonhado (a África). De minha perspectiva, se de fato não existe 
uma tentativa de identificação – poética, mas também político-
ideológica – entre tais espaços, o que parece ocorrer no Cahier 
de Césaire, tampouco se trata de uma oposição estanque e/ou 
dicotômica entre eles. No livro de Glissant e especialmente em 
“País”, parece-me haver uma espécie de alternância entre dois 
polos: 1) o “país sonhado”, que não coincide inteiramente com o 
continente africano (embora esteja sob sua zona de influência), e 
sim representa todo o espaço onde ecoam os sonhos da origem 
discernível, da identidade estável, do mito (“Atá-Eli velho anelo de 
alma e nua/Onde harmatãs exaustos se enamoraram”); 2) o “país 
real”, local onde se desenrola a existência efetiva, desprovida do 
afã de uma filiação pura e submetida às intempéries da realidade 
(“Lá onde país e sangue se mesclaram ao residente/ Cresci eu na 
armadura onde consumiam os treze ventos”).

O eu lírico do poema se vê, assim, diante de um movimento 
pendular entre essas matrizes imagéticas que, como sugere o 
título da recolha, sucedem-se alternativamente, provocando um 
efeito desnorteador em relação ao que é imagem e miragem, real 
e sonhado. Longe de oferecer uma resposta poeticamente fácil – por 
exemplo, a separação nítida dos espaços e a consequente escolha 
por um deles –, o texto parece reivindicar seu direito à opacidade, 
“[...] que não é o fechamento em uma autarquia impenetrável, 
mas a subsistência em uma singularidade não redutível”, porque 
“[o]pacidades podem coexistir, confluir, tramando os tecidos cuja 
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verdadeira compreensão levaria à textura de certa trama e não à 
natureza dos componentes” (GLISSANT, 2008, p. 53). Ora, a camada 
desse texto-tecido que garante a criação e manutenção dessa 
opacidade é precisamente, a meu ver, o vocabulário marítimo, 
na medida em que este: 1) garante, no plano da significância, as 
ambiguidades constitutivas da manifestação do poético; 2) 
funciona como índice, num plano mais teórico de concepção 
do poema, dos conceitos de desterritorialização e “digênese” 
subjacentes ao modo como Glissant pensa a ideia de país.

Finalmente, tendo em vista que o eu lírico de “País” se situa 
no espaço exemplar do poeta, reconhecido em citação anterior 
de J. Michael Dash – “o limiar da areia encarando o mar aberto” 
–, seria possível aproximar o poema da noção de “litoraltura”, 
derivada de minha pesquisa de mestrado e que pretendo 
desenvolver futuramente17. No caso dessa pesquisa, concentrada 
num recorte do livro Poétique de la Relation já descrito em nota, 
tal noção se materializava num enunciador ensaístico que se 
constituía literária e subjetivamente por meio de sua relação com 
o litoral (as praias que dão título aos textos, “A praia negra” e 
“A praia ardente”), enquanto espaço privilegiado de intercâmbio 
entre terra e água, escrita e oralidade. Embora este estudo 
não se debruce mais na discussão sobre o “oral”, o litoral ainda 
funciona no poema como espaço de troca entre as esferas 
terrestre e aquática, justificando, de outro ângulo, a relevância 
apresentada pelo vocabulário marítimo no texto de partida e, 
consequentemente, em sua tradução.

17  Agradeço ao Prof. Dr. Álvaro Faleiros pela formulação do termo 
“litoraltura” e sua difusão durante a banca de defesa de minha dissertação de 
mestrado. De maneira original, esse neologismo condensa várias dimensões 
dos escritos de Glissant com as quais me preocupei ao longo dessa pesquisa 
(a discussão sobre o oral, a tensão entre este e a literatura, as relações com a 
chamada “oralitura”, a importância imagética do litoral), contribuindo assim 
para a caracterização de sua especificidade.
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À guisa de conclusão
Conforme pretendi demonstrar neste ensaio, o emprego do 

vocabulário marítimo constitui um aspecto fundamental de “País” 
(“Pays”), participando de maneira decisiva de sua significância, para 
reempregar a terminologia de Mário Laranjeira. Diante desse fato, 
comprovado pelas inúmeras e complexas dificuldades de leitura 
por ele suscitadas – cuja maior parcela se manifesta, ao menos a 
princípio, em nível lexical –, defendi que tal camada textual fosse 
considerada de maneira prioritária na tradução do poema. Do 
contrário, sua atenuação, ou mesmo seu apagamento, poderia 
levar a um empobrecimento irreversível das sutilezas do texto de 
chegada, o que seria, sem dúvida, indesejável. Vale ressalvar, no 
entanto, que o exercício tradutório aqui empreendido tem caráter 
apenas experimental, não se pretendendo uma versão “acabada” 
do poema nem sequer publicável isoladamente.

No texto em questão, ademais, a relevância conferida ao 
vocabulário está longe de ser fortuita. Em primeiro lugar, pois 
este sustenta, no âmbito lexical, grande parte das ambiguidades 
e relações metafóricas constituintes do texto, garantindo a 
proliferação de imagens associadas ao domínio das águas, em 
especial marinhas. Em segundo, porque, trazendo à tona a 
associação entre tal imaginário e a própria escrita (“A obra que 
nós içamos é um sonho de mar4 de um texto tão instigante e 
complexo, cuja opacidade – apesar destes ensaios analíticos – 
permanece vibrante.
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OS ECOS DA REALIDADE: 
O VISUALISMO E O NARRADOR AUDITIVO DE 

EM BUSCA DO TEMPO PERDIDO
Igor Reis Reyner1

Em determinado momento de O Caminho de Guermantes, numa 
estratégia para se aproximar da Duquesa de Guermantes, o narrador 
do romance decide visitar o sobrinho da Duquesa e seu amigo, 
Robert de Saint-Loup, que se encontra lotado em um posto militar 
na cidade de Doncières. Sua experiência ali é marcadamente sonora, 
pois naquela cidadezinha abundam aquilo que Raymond Murray 
Schafer descreveria como “sons fundamentais”, “sinais” e “marcas 
sonoras” (1994, p. 9), isto é, os traços determinates de uma paisagem 
sonora: os sons que pertencem à dimensão geográfica e natural da 
paisagem, seus sons fundamentais; os sons ouvidos conscientemente 
e que figuram no primeiro plano da atenção do ouvinte, seus sinais; 
e os sons característicos daquela comunidade, entendidos por seus 
indivíduos como pertencentes a ela, suas marcas sonoras. Essa vasta 
gama de sons é de tal modo dominante que Doncières é percebida 
pelo narrador como dotada de uma “espécie de perpétua vibratilidade 
musical e guerreira” (PROUST, 2007).

Ao nos depararmos com excertos literários ricos em 
referências sonoras e poderosamente poéticos, no entanto, é 
comum nos deixarmos envolver por tais descrições sonoras como 

1  Professor Dr. Colaborador da UNESPAR. Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/
buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4472034U2. ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0002-2556-123X. E-mail: igor.reyner@unespar.edu.br.

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4472034U2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4472034U2
https://orcid.org/0000-0002-2556-123X
mailto:igor.reyner@unespar.edu.br
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se essas tivessem apenas a função de criar uma aura ou uma 
atmosfera, de compor um espaço ou um cenário onde o enredo 
se desenrola. Talvez pelo hábito adquirido a partir da leitura de 
romances realistas, ou por uma prática incorporada de lidar com 
narradores oniscientes que, mesmo quando não estão presentes no 
texto, parecem exercer sobre nosso inconsciente certa influência, 
ou ainda pelo entendimento que nos foi legado pela história da 
literatura e pela retórica de que a descrição estaria atrelada ao 
belo, ao verossímil estético ou à expressão do real, a dimensão 
sonora de um romance é, frequentemente, tratada como um mero 
“efeito de real” (BARTHES, 2002, p. 32). Desse modo, o narrador-
ouvinte e as singularidades de sua escuta são amiúde suprimidos da 
equação hermêutica e analítica, e as complexidades e ramificações 
de suas descrições sonoras são comumente relegadas à função de 
ornamentação ou de “detalhe inútil” (BARTHES, 2002, p. 26).

Em ampla medida, essa atitude de leitura é tributária da 
ausência de uma linguagem analítica mais bem estabelecida para se 
tratar da dimensão sonora diegética de um romance, e tal abismo 
é aprofundado por uma metalinguagem sonora deficiente. Como 
afirma Jonathan Sterne:

Enquanto a experiência visual possui uma 
metalinguagem bem desenvolvida, a experiência 
sonora não o possui. Temos palavras abstratas 
para descrever cor, textura, forma, direção, 
nuanças, entre outros. Em contrapartida, a 
maior parte da linguagem usada para descrever 
elementos de fenômenos auditivos é metafórica: 
com excessão da linguagem especializada 
utilizada pela musicologia, engenharia sonora, 
acústica e descritores genéricos, tais como 
barulhento e quieto, há apenas umas poucas 
palavras abstratas em inglês vernáculo [bem 
como em português] para descrever timbre, 
ritmo, textura, densidade, amplitude ou 
espacialidade sonora. (2003, p. 94)
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Assim, uma insuficiência da linguagem, herança de uma história 
de privilégio do sentido da visão sobre os demais, e certa carência 
teórica fazem com que a crítica literária, com raras exceções, 
envolva-se de modo um tanto ligeiro — quando não amador — com 
a dimensão auditiva dos romances2.

No caso específico da obra de Proust, o tratamento dispensado 
à passagem de Doncières por Anne Simon (2014) e Adam Watt 
(2018) ilustram a dificuldade encontrada na análise das referências 
sonoras do romance. Seus trabalhos fazem pouco mais do que listar 
as referências sonoras do episódio, apontando semelhanças entre 
essas referências e demais passagens do romance proustiano. Os 
autores esquivam-se, assim, de levar a cabo uma abordagem mais 
aprofundada da natureza ontológica ou fenomenológica do som, 
componente central da narrativa de Em busca do tempo perdido.

A fim de reverter essa lógica de leitura, que silencia ou abafa 
o valor estrutural da dimensão auditiva das obras literárias, um 
movimento interpretativo fundamental seria o de afirmação do 
narrador-ouvinte ou do narrador enquanto ouvinte. Isso implicaria 
mover-se do som enquanto objeto da narrativa e componente 
do enredo para seu contexto de produção e, principalmente, 
para a subjetividade narrativa que o produz enquanto elemento 
da narrativa. Nesse sentindo, Doncières é peça-chave para o 
entendimento da dimensão sonora do romance proustiano. E sua 
centralidade se deve à já citada abundância de referências sonoras 
e às reflexões acerca da natureza da escuta e do modo como ela 
opera como modelo das interações entre o mundo e o narrador 
proustiano, mas também ao fato de que é ali que um tipo específico 
de narrador é enunciado, ainda que de modo passageiro.

2  A obra Escrever de ouvido: Clarice Lispector e os romances da escuta de Marília 
Librandi é um raro exemplo de uma análise bem-sucedida da dimensão auditiva da 
literatura. Também a coletânea organizada por Anna Snaith, Sound and Literature, 
contribui para preencher essa lacuna ao mapear o crescente campo dos Estudos 
do Som Literário (Literary Sound Studies), cujo objetivo é responder a alguns dos 
desafios mencionados neste capítulo.
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Ao conduzir o narrador até o hotel em que se hospedaria e 
a fim de aplacar a ansiedade que sente em dormir em quartos 
desconhecidos, Saint-Loup reconforta seu amigo dizendo: “Aliás 
[...], esse hotel está bem adaptado à sua hiperestesia auditiva. 
Não terá vizinhos” (PROUST, 2007, grifos meus). Essa observação, 
sem maiores desdobramentos no momento de sua enunciação é, 
contudo, bastante reveladora, pois não apenas reforça um vínculo 
entre narrador e autor, como também elucida, por meio de uma 
sintomatologia, a profusão de referências sonoras no romance 
proustiano, referências que vão da primeira à última página e 
que cumprem funções estruturais de articulação da narrativa. 
Contudo, a potência dessa enunciação reside, principalmente, no 
fato de que ela instaura aquilo que chamo de narrador auditivo, 
que, no caso do narrador proustiano, trata-se não apenas de um 
narrador atento ao som por desejo, gosto ou inclinação, mas em 
razão de uma condição psicofisiológica3.

O narrador auditivo
Nomear um narrador-ouvinte não se trata apenas de criar um 

novo conceito. Antes, implica deslocar a atenção do crítico de um 
narrador cujo sentido da audição seria apenas mais um dentre 
os demais sentidos e, por razões de hegemonia histórica, de um 
narrador que se constituiria primariamente através da visão, para 
um narrador anti-hengemônico que, em múltiplas ocasiões, se 
constitui e constitui o espaço de sua narrativa através da escuta. 
Essa mudança de foco, por sua vez, atrela-se não apenas a um 
certo conteúdo narrado, mas a uma configuração específica da 
subjetividade do narrador e, consequentemente, das relações que 
esse estabelece com o mundo do romance. Nomear tal narrador, 
porém, não é o mesmo que rejeitar as demais facetas que ele 
possa apresentar, é tão somente enfatizar um aspecto que, em 

3  Para uma descrição especializada sobre a condição auditiva que acometia tanto 
Marcel Proust quanto seu narrador, ver Pawel J. Jastreboff e Margaret M. Jastreboff 
(2004, p. 8-15).
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razão de uma tendência da história do pensamento que discutirei 
abaixo, permenece inexplorada ou subexplorada e que é crucial 
para uma compreensão mais holística e acurada de Em busca do 
tempo perdido.

Como minha leitura de Proust está ligada a um trabalho mais 
amplo de racionalização e decodificação daquilo que a literatura 
fala sobre som e escuta, meu ponto de partida nesse movimento de 
definição e recuperação desse narrador proustiano condicionado 
por uma hiperacusia é aquilo que Sterne chama de audile technique 
(técnica auditiva), isto é, “um conjunto de práticas de escuta que 
foram articuladas com ciência, razão e instrumentalidade, e que 
encorajaram a codificação e racionalização daquilo que era ouvido” 
(STERNE, 2003, p. 23). O trabalho de Sterne se serve, no entanto, 
da noção de técnica auditiva a fim de historicizar os processos e 
práticas de escuta que desencadearam o desenvolvimento de novas 
tecnologias de transmissão e reprodução de som e foram também 
por elas recriadas. Diferentemente de Sterne, me valho dessa noção 
de modo lato, a fim de pensar em que medida a técnica narrativa 
intersecta o campo auditivo, se acopla a ele, o produz e é por ele 
produzida. Deste modo, tomo de empréstimo o termo audile como 
forma de salientar o vínculo entre a leitura que faço do narrador 
proustiano e essa perspectiva historiográfica e racionalista que 
Sterne propõe para o tratamente da audição não apenas como uma 
faculdade fisiológica, mas como um condicionamento, uma técnica 
e uma aprendizagem.4 

De acordo com o Oxford English Dictionary (OED), o substantivo 
audile se refere a “uma pessoa cujo imaginário mental ou processo 
de aprendizagem é pensando como envolvendo principalmente o 
sentido da audição”.5 Como um adjetivo, designa “um tal (tipo de) 

4  Em Proust e os signos, Deleuze propõe que o Em busca do tempo perdido trata-
se “do relato de um aprendizado” (2010, p. 9).

5  Salvo indicação em contrário, todas as traduções são de minha 
responsabilidade.
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pessoa. Também: aural ou auditivo, especialmente em contraste 
com visual” (OED). Para Sterne, audile “refere-se a uma pessoa 
na qual ‘imagens auditivas’ são predominantes em relação aos 
estímulos visuais e táteis” (STERNE, 2003, p. 96). Assim, ele conclui: 
“auditivo [audile] é uma pessoa para a qual o conhecimento pelo 
ouvido é privilegiado em detrimento daquilo que se conhece pela 
visão” (STERNE, 2003, p. 96). Em português, a melhor tradução me 
parece ser o termo auditivo, que, em sua segunda acepção, dada 
pelo Dicionário Houaiss da língua portuguesa (2004), se refere a 
“que ou [a] quem é mais sensível às impressões auditivas”. Também 
a segunda definição de auditivo dada pelo Novo dicionário Aurélio 
da língua portuguesa (1986) confirma a relação entre audile e 
auditivo, na medida em que afirma que auditivo é aquele “que 
assimila melhor as noções ou conhecimentos pelo ouvido que 
pela vista; que aprende melhor o que ouve do que o que lê”. 
Aurélio apresenta ainda, em sua terceira acepção, auditivo como 
substantivo: “Pessoa auditiva”. Em francês, como em português, 
auditif pode ser empregado em referência a “aquele que percebe as 
sensações auditivas mais que as sensações visuais” (Le trésor de la 
langue française informatisé). E o próprio Oxford English Dictionary 
reforça a relação entre os termos ao afirmar que audile, enquanto 
substantivo, teria sido empregado a partir do termo francês auditif, 
tal como utilizado pelo psicólogo francês Alfred Binet.

Em sua investigação da relação entre imagem e raciocínio, 
Binet analisa um tipo de indivíduo ao qual se refere como le type 
auditif, isto é, “o tipo auditivo” (BINET, 1886, p. 25). Para Binet, 
as imagens mantêm uma ligação infrangível com as faculdades da 
memória, imaginação e raciocínio:

[...] são as imagens que constituem, com as 
sensações, os materiais de todas as nossas 
operações intelectuais; a memória, o raciocínio e 
a imaginação são atos que consistem, em última 
análise, em agroupar e coordenar imagens, e 
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capturar suas relações já formadas, reunindo-as 
em novas relações. (BINET, 1886, p. 15)

Ainda que o paradigma psicológico proposto por Binet seja 
preponderantemente visual, ele adverte que existem modelos 
psicológicos desviantes, tais como o “tipo motor” (type moteur) e o 
já mencionado “tipo auditivo” (BINET, 1886, p. 26). Ao clarificar as 
características que definem esse último gênero de indivíduo, Binet 
propõe que:

[...] as pessoas desse tipo representam para 
si todas as suas lembranças na linguagem do 
som; para se lembrarem de uma lição, elas 
gravam em sua mente não o aspecto visual 
da página, mas o som de suas palavras. Nelas, 
o raciocínio é auditivo, como a memória; por 
exemplo, quando elas fazem uma soma de 
cabeça, elas repetem verbalmente o nome das 
cifras e, de algum modo, adicionam o som, sem 
que haja uma representação do signo gráfico. 
A imaginação toma também a forma auditiva. 
“Quando escrevo uma cena, dizia Legouvé a 
Scribe, eu ouço; você, você vê; a cada frase 
que escrevo a voz do personagem que fala 
chega a meus ouvidos. Você, que é o próprio 
teatro, seus atores marcham, se agitam sob 
seus olhos; eu sou ouvinte, você, espectador.” 
(BINET, 1886, p. 25-26)

Ainda que não seja possível afirmar que um narrador tão 
complexo como o de Proust seja estritamente auditivo, as relações 
entre o narrador proustiano e o tipo auditivo descrito por Binet 
são significativas, de modo que é possível afirmar que, por vezes, 
o narrador proustiano (assim como seu autor) comporta-se como 
um tipo auditivo. Além da já mencionada condição psicofisiológica 
de Proust e de seu narrador, isto é, sua hipersensibilidade 
auditiva, há ainda o papel estrutural que certas experiências 
auditivas desempenham no romance. Dentre tantos exemplos, há 
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a sensibilidade apurada do narrador para a música, o interesse 
exacerbado que devota aos sons da rua e da casa, as descrições 
apuradas de tecnologias de som, que o levam a conclusões 
filosóficas a respeito do amor, da morte, do tempo e do espaço, a 
atenção que dedica à materialidade da voz de seus interlocutores, 
ou a importância que atribui a sons corriqueiros, como o aquecedor 
de água ou a sineta do portão do jardim, que não apenas o levam a 
entender os mecanismos através dos quais a memória opera como 
também fornecem susbstância à sua narrativa.

A semelhança entre o pensamento de Binet e o narrador 
proustiano torna-se ainda mais evidente uma vez que se nota que 
cada um dos aspectos citados por Binet em sua definição do tipo 
auditivo se manifesta através do texto de Proust, das referências 
ao aprendizado oral, que no Em busca do tempo perdido emerge 
em uma discussão na qual sonho e aprendizado se entrelaçam (“se 
ouvem repetir as lições aprendidas antes de adormecer”, PROUST, 
2007), à concepção proustiana de memória, cujo processo implica 
perceber o “rumor das distâncias atravessadas” (PROUST, 2006). 
O mais eloquente ponto de interseção entre os dois autores, no 
entanto, é o modo como Proust descreve, em Contra Sainte-
Beuve, sua experiência de leitura e seu “dom” para o pastiche, 
demonstrando como a imaginação pode tomar uma forma auditiva:

Assim que lia um autor, eu distinguia muito 
rapidamente a melodia da canção que, em 
cada autor, é diferente do que há em todos 
os demais e, enquanto lia, sem dar-me conta, 
eu a cantarolava, acelerava as palavras ou as 
dizia mais lentamente, ou as interrompia por 
completo, como se faz, não raro, ao cantar 
enquanto se espera, por muito tempo, de acordo 
com a métrica da canção, antes de se dizer o final 
de uma palavra. (PROUST, 2021, p. 205)6

6  Onde na tradução publicada para o português se lê “eu o cantarolava”, 
se deveria ler “eu a cantarolava”, em referência à melodia. No original, Proust 
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De modo análogo a Ernest Legouvé, um dos paradigmas 
do tipo auditivo, Proust se apresenta aqui como um leitor que, 
primeiramente, ouve, um leitor que, antes de ser um espectador, 
é um ouvinte. Para esse leitor, o estilo de um autor é, antes de 
mais nada, um elemento sonoro a ser apreendido segundo uma 
lógica musical. A voz do autor, tal qual imaginada por Proust, tem 
precedência sobre as imagens conjuradas pelo texto e é ela que 
instrumentaliza Proust não apenas para produzir um pastiche, mas 
para criar, pois, como explica adiante, seu processo criativo é, de 
certo modo, um processo de harmonização.

Essa “nota sobre a literatura e a crítica” (PROUST, 2021, p. 
203) que é simultaneamente conotativa e denotativa não parece 
afirmar uma exclusividade do sentido auditivo nos processos 
proustianos de leitura e criação, mas antes sugerir que a escuta 
de Proust forneceria um modelo ou paradigma à sua leitura e à 
sua faculdade imaginativa. Assim, Proust parte do relato de uma 
sensibilidade auditiva específica, à qual se refere como um dom, 
e da posição receptivo de leitor para uma consideração mais 
ampla a respeito de sua poética. Com isso, demonstra como seus 
processos criativos são tributários de seu ouvido:

Eu bem sabia que, sem jamais ter podido 
trabalhar, e não sabendo escrever, por outro 
lado, eu tinha esse meu ouvido, muito mais 
apurado e mais preciso do que muitos outros, o 
que me permitiu fazer pastiches, pois, quando 
se aprende a melodia dos escritores, as palavras 
vêm bem ligeiras. (PROUST, 2021, p. 205-206)

É “esse meu ouvido” que Proust considera a ferramenta ou a 
virtude que o permite superar sua disfuncionalidade no contexto do 
mundo do trabalho e seus momentos de bloqueio ou esterilidade 
como escritor e ativar a faculdade não apenas imaginativa, mas 

utiliza-se da expressão “l’air de la chanson” ao invés do termo “mélodie” e, 
subsequentemente, diz “je le chantonnais” (PROUST, 1971, p. 303).
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associativa pela qual se tornou tão celebrado, e que reside no cerne 
de sua teoria da metáfora. Assim, ele continua:

[...] e penso que o menino que, dentro de mim, 
se diverte com isso [criar], deve ser o mesmo que 
também possui um ouvido apurado e preciso 
para sentir entre duas impressões, entre duas 
ideias, uma harmonia muito fina que nem todos 
sentem. (PROUST, 2021, p. 206)

É sua sensibilidade auditiva o elo entre o leitor e o escritor. 
Metafórica e literalmente, é ao seu ouvido apurado, em primeira 
instância, que Proust atribui sua capacidade de perceber a fina 
harmonia entre dois objetos diversos, de lhes “extrair a essência 
comum” e de enfeixá-los “nos indispensáveis anéis de um belo 
estilo” (PROUST, 2013)7. Com isso, o próprio Proust nomeia os 
atributos que permitem classificar o narrador de Em busca do 
tempo perdido como um narrador auditivo, atributos que são 
substanciados por todos os aspectos auditivos do romance 
citados acima.

É graças ao narrador auditivo então que a escuta é 
frequentemente mobilizada no romance enquanto um modo de 
percepção privilegiado, estabelecendo o paradigma associativo 
que leva Anne Simon a afirmar que a audição, para o narrador 
proustiano, “é o sentido de abertura para o mundo” (2014, p. 
711); tese que é, ademais, corroborada pelo próprio narrador, 
que descreve seu mecanismo de transposição sensorial como um 
processo inerentemente auditivo:
7  Diferente da relação íntima entre o narrador e sua avó, não é “sem uma 
mudança de meio” (PROUST, 2006) que se transpõe o narrador de Contra Sainte-
Beuve para o Em busca do tempo perdido. Contudo, a incorporação de material 
do Contra Sainte-Beuve no roman fleuve proustiano evidencia o modo como o 
primeiro projeto serviu de campo de exploração para o segundo, questão bastante 
bem resolvida nos estudos proustianos. Assim, o paralelismo entre o narrador de 
Contra Sainte-Beuve e aquele de Em busca do tempo perdido que proponho aqui 
encontra-se consideravelmente consolidado, ainda que se deva atentar para a 
complexidade da comparação e manter-se ciente de que a equivalência não é, de 
modo algum, exata.
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Havia dias em que o ruído de um sino que batia 
a hora trazia sobre a esfera de sua sonoridade 
uma placa tão fresca, tão fortemente estampada 
de umidade ou de luz, que era como uma 
tradução para cegos [...] do encanto da chuva 
ou do encanto do sol. Tanto assim que naquele 
momento eu, de olhos fechados, em minha cama, 
pensava que tudo é suscetível de transposição e 
que um universo unicamente audível poderia ser 
tão variado quanto o outro. (PROUST, 2011)

Visualismo e os estudos proustianos
Definir o narrador proustiano como auditivo permite enfatizar 

a abundante produção de imagens acústicas no romance e salientar 
um modo intermitente de comportamento narrativo que, uma 
vez ativado, efetua uma reorientação não apenas anedótica, mas 
estrutural da obra em direção a estímulos e sensações sonoras, 
produzindo um tipo de narrativa que denomino narrativas ficcionais 
de escuta (REYNER, 2018). Salientar essa operação narrativa, 
consequentemente, implica em apontar uma tendência reducionista 
que atravessa uma esfera expressiva dos estudos proustianos.

Enquanto o interesse do narrador proustiano pelo conhecimento 
através da escuta se iguala a seu interesse em conhecer através 
da visão (formas de conhecimento que, no romance de Proust, 
estão inextricavelmente interrelacionadas), muitos dos leitores de 
Proust se mantiveram tímidos ou silenciosos sobre a radicalidade 
da dimensão auditiva do Em busca do tempo perdido, algo que 
extrapola sua dimensão musical, a única examinada com rigor 
pelos inúmeros estudos sobre Proust e música. Com exceção dos 
trabalhos de Hiromi Masuo (1994),8 Audrey Cerfon (2015), Hiroya 

8  O trabalho de Hiromi Masuo é uma exceção, pois se dedica inteira e 
sistematicamente a analisar os sons que fazem parte do romance de Proust. 
No entanto, como é comum entre os estudiosos de Proust, sua abordagem 
é fundamentada em noções romantizadas e idealizadas de origem musical. 
Ademais, Masuo propõe uma associação inflexível e artificial entre certos sons e 
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Sakamoto (2006), Davide Vago (2013; 2014a; 2014b) e Joseph 
Acquisto (2017), que abordam o som no romance proustiano de 
modo mais cuidadoso, ainda que limitado, a dimensão sonora do 
Em busca do tempo perdido é amiúde descaracterizada, quando 
não inteiramente negligenciada. Isso se deve à inclinação teórica 
à qual Don Ihde denomina “visualismo” (2007, p. 6) e Martin Jay se 
refere como “ocularcentrismo” (1994, p. 8).

Caracterizada por uma dupla redução — uma redução à visão 
e uma redução da visão — essa “sintomatologia da história do 
pensamento [ocidental]” (IHDE, 2007, p. 6) corresponde a propostas 
teóricas e discursivas que privilegiam a visão em relação aos outros 
sentidos ao mesmo tempo em que segmentam a experiência visual 
entre sensação e significado, a fim de favorecer esse último. Sem 
buscar rejeitar essa tradição, que exerce um papel fundador e 
positivo, ainda que redutivo, pretendo, ao sinalizar a presença 
do visualismo nas leituras de Proust, afirmar um movimento 
estratégico em direção ao campo auditivo, a fim de resgatar uma 
dimensão literária que se encontra frequentemente obnubilada 
pela preeminência das categorias visuais. Como diz Ihde:

Uma virada para a dimensão auditiva é [...] 
potencialmente mais do que uma simples 
mudança de variáveis. Ela começa como um 
decentramento deliberado de uma tradição 
dominante a fim de descobrir aquilo que possa 
estar se perdendo em razão da tradicional 
redução à visão como a principal metáfora e 
variável. (2007, p. 13)

Estratégia similar de reorientação das variáveis no tratamento 
histórico e teórico da relação entre os sentidos e o pensamento 
crítico e literário é também adotada por Veit Erlmann, que opõe a 
noção de ressonância à de reflexão no intuito de mobilizar novas 
formas de relacionar sujeito e objeto, indivíduo e mundo:
certos tempos verbais que não contribui, de fato, para a compreensão da relação 
profunda entre o narrador proustiano e o mundo sonoro.
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Ressonância é, por certo, o completo oposto do 
mecanismo refletor e distanciador do espelho. 
Enquanto a razão implica a disjunção do sujeito e 
do objeto, a ressonância envolve sua conjunção. 
Onde a razão exige separação e autonomia, a 
ressonância implica adjacência, simpatia e o 
colapso da fronteira entre o sujeito que percebe 
e o que é percebido. (2010, p. 9-10)

Crítico da lógica especular que sustenta as filosofias da mente de 
René Descartes e John Locke, Erlmann parte das analogias vibratórias 
propostas por Denis Diderot e empreende uma investigação dos 
modos através dos quais a ressonância produz novas entradas para 
problemas filosóficos clássicos e formulações inéditas de questões 
originais. Tanto a experiência quanto a ideia de ressonância inspiram 
modelos teóricos que nos permitem pensar formas de reparar uma 
conexão possivelmente perdida entre a mente e o corpo, o sujeito 
e o objeto, o indivíduo e o mundo, descortinando um espaço onde 
essas oposições podem ser renegociadas ou, em seu extremo, 
desmanteladas. Assim, em oposição às noções especulares e 
visualistas predicadas na separação entre o indivíduo e o mundo 
ou o sujeito e objeto, a ressonância estabelece um paradigma de 
engajamento cognitivo com o mundo ou com o outro predicado 
na permeabilidade, tangibilidade, conexão e capacidade mútua de 
afetação — operadores centrais da narrativa proustiana.

Nos estudos proustianos, chamo de visualismo a prática 
acadêmica e crítica que minimiza, evita ou negligencia o papel do 
vocabulário e da imagética de natureza auditiva presente no Em 
busca do tempo perdido em favor de debates e análises orientadas 
por e para elementos e categorias visuais. Essa tendência visualista 
se manifesta dentro do vasto campo dos estudos proustianos de 
pelo menos três grandes modos, cada um deles correspondendo a 
um objeto de estudo ou subárea mais ou menos definido.

Primeira e previsivelmente, o visualismo é uma tendência 
dominante nos estudos voltados para a visão e o visual na obra 
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de Proust. Esses estudos negligenciam a interdependência entre 
visão e escuta, característica do romance proustiano, oferecendo, 

na melhor das hipóteses, um comentário superficial sobre a 
relação entre a visão e os outros sentidos. Em prejuízo da maneira 
intrincada através da qual Proust conjura suas imagens (termo que 
compreende mais do que apenas imagem visual e que só se ancora 
no campo visual em razão de uma deficiência da linguagem tratada 
acima), essa subárea de estudos da obra de Proust toma a imagem 
em seu sentido mais literal e redutivo, frequentemente ignorando o 
modo como outras naturezas de imagem — e.g. imagens acústicas 
— operam em passagens chaves do romance. Com isso, tais 
estudos deixam escapar a relação de reciprocidade e as operações 
de modalidades cruzadas que produzem a narrativa proustiana.9 
Trata-se ainda de uma trágica ironia se considerarmos que o 
aspecto visual que orienta tais estudos é, frequentemente, tratado 
de modo isolado em alguns dos episódios mais auditivamente 
carregados do romance proustiano, como a cena inaugural da 
memória involuntária, o episódio de sadismo em Montjouvain, 
protagonizado por Mlle Vinteuil e sua amiga, a cena de voyeurismo 
aural em que o narrador testemunha a relação sexual de Charlus 
e Jupien, ou mesmo a cena da lanterna mágica que, a despeito de 
sua óbvia visualidade, demonstra como as percepções visuais do 
narrador e sua imaginação são, respectivamente, antecipadas e 
estimuladas pela história contada por sua tia-avó, pela sonoridade 
das palavras e nomes, e sua arenga (boniment):

O castelo e o terreno eram amarelos e eu 
não esperava o momento de vê-los para ficar 
sabendo que cor tinham, pois, antes dos vidros 
do caixilho, a sonoridade aurirrubra do nome 
de Brabant mo havia mostrado com toda a 
evidência. Golo parava um instante para ouvir 

9  Essas operações de produção narrativa e de imagem não devem ser 
confundidas com aquilo que se chama “sinestesia literária”, “correspondência 
sensorial” ou “transposição sensorial. Cf. O’Malley (1957) ou Ullmann (1958).
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com tristeza a arenga lida em voz alta por 
minha tia-avó e que ele parecia compreender 
muito bem, ajustando sua atitude às indicações 
do texto, com uma brandura que não excluía 
certa majestade; depois se afastava na mesma 
andadura sacudida. (PROUST, 2006, grifos meus)

Percebe-se aqui o que frequentemente se opera em Proust, 
o campo visual diegético do romance é não apenas permeado 
ou atravessado por elementos auditivos, mas, frequentemente, 
determinado por esses elementos, que são ora redutivamente 
mencionados, ora completamente ignorados.

De modo um tanto mais irônico, o visualismo emerge também 
nos estudos dedicados à música nos quais ela é discutida como uma 
categoria puramente estética e ideológica. Isto é, onde a música 
é abordada enquanto um objeto esvaziado de suas qualidades 
sônicas e isolado da experiência de escuta que o engendra. Em 
geral, tais estudos defendem que a noção de música discutida no 
romance não corresponde de fato à música enquanto uma forma 
artística concreta, mas a uma categoria filosófica, afirmação 
que, embora dotada de um lastro de sentido, não contempla 
a complexidade do fenômeno musical no Em busca do tempo 
perdido. Instigados principalmente pela tese de Anne Henry (1983) 
de que o romance proustiano seria a forma ficcionalizada dos 
pensamentos e influências filosóficas de Proust,10 tais leituras da 
música no romance proustiano atribuem as origens da concepção 
filosófica de música explorada por Proust seja a Schopenhauer seja 
ao Simbolismo, no caso de Comark Newark and Ingrid Wassenaar 
(1997) e Sindhumathi Revuluri (2015). Assim, elas afirmam que 
música “não é absolutamente música de fato, mas Música [com 
maiúscula] – um tropo literário Romântico do século dezenove 
10  A tese de Anne Henry de que Schopenhauer operaria como o modelo 
filosófico máximo não apenas do romance proustiano mas também de sua 
concepção de arte e, principalmente, de música é convincentemente contestada 
pelo especilista em Schopenhauer, David Bather Woods, no capítulo “Proust and 
Schopenhauer” (Londres: Routledge, no prelo).
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que não mantém quase nenhuma relação com peças verdadeiras” 
(NEWARK e WASSENAAR, 1997, p. 164). Com isso, tais trabalhos 
perdem de vista não apenas os contextos de produção e consumo 
da música, tão acurada e refinadamente relatados por Proust,11 
mas também a materialidade da percepção musical e sonora, e a 
natureza dos ouvintes que circulam e produzem o romance.

Uma terceira subárea dos estudos proustianos permeada 
pelo visualismo compreende, de modo amplo, os estudos de 
narratologia, estilo, filosofia, estudos comparatistas e estudos 
que abordam temas mais gerais relativos à obra de Proust. 
Embora essa subárea englobe um conjunto vasto e radicalmente 
heterogêneo de trabalhos, sem os quais não seríamos capazes de 
compreender a grandeza e a complexidade da obra de Proust, ela 
é contaminada por tendências visualistas na medida em que os 
trabalhos nela agrupados recorrem quase que exclusivamente a 
categorias analíticas de inspiração visual para tratar do romance 
proustiano. Há, por certo, estudos que apontam para um campo 
menos dominado pela visualidade, como aqueles dedicados 
à musicalidade e à prosódia cadenciada do texto proustiano, 
cujo metódico trabalho de Jean Milly (1970; 1983) talvez seja o 
mais efetivo exemplo, ou a substituição que Gérard Genette 
faz de “pessoa” (personne) por “voz” (voix) e sua noção de 
“polimodalidade” (polimodalité). Contudo, ainda é possível 
perceber um resíduo de visualismo quando se atenta para o fato 
de que a categoria do “aspecto” (aspect) é ainda tratada em 
termos de “ponto de vista narrativo” (point de vue narratif) ou 
de que a voz da qual Genette fala não remete à materialidade 
vocal, mas a uma categorial gramatical que se refere a um aspecto 

11  De modo diverso, mas igualmente perspicaz, Cécile Leblanc (2017) e Michael 
Lucey (2020) apontam formas produtivas e efetivas de se abordar o contexto 
de produção e consumo de música em Proust. E, embora não pense o narrador 
audito como proponho neste trabalho, Leblanc é, talvez, a única que, ao apontar o 
narrador proustiano como forjado no molde do crítico musical, dispensa a devida 
atenção à figura do narrador-ouvinte, mesmo que ainda se mantenha restrita ao 
campo musical.
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verbal. Ademais, nenhuma dessas abordagens menos orientadas 
por categoriais não-visuais dizem respeito à espessura auditiva e 
elementos sonoros do espaço diegético do romance proustiano. 
E, frequentemente, adotam métodos de crítica e análise literárias 
exógenos ao romance ou mesmo à revelia da terminologia 
mobilizada por Proust.

Nada disso, porém, reduz a relevância e potência desses 
trabalhos, e a crítica que apresento aqui tem a única finalidade de 
apontar como os estudos proustianos e a teoria da literatura estão 
radicalmente ancorados em paradigmas visuais ou, quando não 
puramente ancorados nesses paradigmas, não vão muito além de 
noções idealizadas de música e musicalidade, estrutura musical ou 
ritmo poético. Nesse contexto, o deslocamento de forças teóricas 
produzido pela identificação das tendências visualistas visa a criar 
diferentes chaves de leitura e a ativar diferentes operadores e 
figuras, e categorias teóricas e modos de articulação diversos. 
Ao estimular uma leitura do texto proustiano atenta a um outro 
vocabulário, a um outro conjunto de imagens e a elementos que ou 
passam despercebidos ou são tratados de modo oblíquo, enviesado 
ou descaracterizado, a crítica ao visualismo nos estudos proustianos 
busca revelar que novos operadores calcados em paradigmas 
auditivos e não visuais ou não apenas visuais, além de frutíferos, 
estão dados pelo próprio narrador auditivo do Em busca do tempo 
perdido. Assim, a fim de concluir esse capítulo e demonstrar 
brevemente como essa crítica pode desencadear abordagens 
inovadoras ao deslocar analiticamente a atenção do leitor para 
paradigmas auditivos, gostaria de analisar uma passagem nevrálgica 
de um dos mais influentes trabalhos sobre Proust, o estudo Proust 
et le roman, de Jean-Yves Tadié.

No segundo capítulo de seu livro, Tadié trata da questão da 
perspectiva e do ponto de vista do narrador proustiano através de 
uma ambiciosa e abrangente análise que propõe que o Em busca 
do tempo perdido seria um “romance visto, completamente visto 
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por uma das personagens, apenas uma das personages” (BERRY 
apud TADIÉ, 1971, p. 35). Ou, como Tadié esclarece, um romance 
onde “todos os heróis nos aparecem tais como o Narrador os vê, e 
quando os vê” (1971, p. 35). Contudo, não são apenas os heróis e as 
personagens que são englobados pelo campo da visão, uma vez que 
afirma que “o campo visual compreende também a memória, as 
memórias, e entre os heróis, tem também ele [o narrador]” (TADIÉ, 
1971, p. 35). Essa tese poderosa e, em larga medida, convincente 
e perspicaz, se sustenta, no entanto, sobre alguns princípios e 
hipóteses que eu gostaria de questionar, sem, necessariamente, 
rechaçar integralmente.

O primeiro desses princípios é a afirmação de que “todo romance 
é um espetáculo” supostamente visual e que o romance proustiano 
se diferenciaria precisamente por se tratar de um espetáculo no qual 
“o autor-deus e seu leitor estão longe de tudo ver” (TADIÉ, 1971, 
p. 34, minha ênfase). O verbo ver, nesse caso, deve ser entendido 
não apenas de modo literal, mas também metafórico. Para Tadié, 
apenas aquilo que é filtrado pela experiência sensível do narrador é 
incorporado ao romance. E é nesse sentido, então, que afirma que 
todos os elementos do ciclo aparecem como vistos pelo narrador 
ou ainda que “o narrador se encontra no centro do observatório” 
(TADIÉ, 1971, p. 35). Em outras palavras, toda a narrativa do Em 
busca do tempo perdido seria derivada desse ponto de observação. 

Esse conjunto de figuras, ideias e princípios claramente visuais 
— “todo romance é um espetáculo”, o “romance visto”, o narrador 
em um “observatório”, o autor que não vê tudo — serve a Tadié 
para delimitar um procedimento criativo que denomina “técnica 
do ponto de vista” (la technique du point de vue). De acordo com 
ele, seria através dessa técnica que o narrador proustiano teceria 
a trama de seu romance como uma colagem de perspectivas e 
pontos de vista que dariam conta de sua experiência no mundo e 
englobariam sua percepção das outras personagens. Essa técnica, 
ademais, permitiria que, através dessa colagem, o narrador 
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atribuísse unidade e coerência à heterogeneidade dos elementos 
do romance a partir de sua subjetividade, resolvendo, assim, as 
tensões e contradições que atravessam não apenas a narrativa, 
mas também os modos variados através dos quais o narrador se 
relaciona com o mundo. Desse modo, a técnica do ponto de vista 
permitiria a produção de uma narrativa esteticamente coerente e 
totalizante, fundada na diferença entre vista e visão, ou seja, entre 
os dados objetivos, empiricamente coletados, e uma percepção 
puramente subjetiva, isto é, “minha visão” (PROUST apud TADIÉ, 
1971, p. 37).

Para melhor fundamentar sua leitura, que pressupõe que o 
romance proustiano seja um espetáculo resultante da observação 
subjetiva de um narrador localizado no centro de uma narrativa que 
só é produzida a partir daquilo que vê, Tadié recorre à metáfora 
do espelho, analogia historicamente empregada na filosofia para 
descrever a relação entre mente e mundo, já referida acima. No 
entanto, a fim de criar espaço para a dimensão subjetiva do narrador, 
ele altera a analogia, equiparando o Em busca do tempo perdido a 
um espelho estilhaçado cujas partes teriam sido recoladas. Tadié 
descreve a técnica que acredita ser a chave da produção narrativa 
proustiana da seguinte forma:

A técnica do ponto de vista trata, a princípio, 
das relações entre o narrador e o mundo e o 
narrador e os outros; e, simultaneamente, das 
relações dos outros com o mundo e com o 
narrador. E ela modifica essa grande troca de 
olhares ao longo do tempo, referindo-se em 
última instância a uma estética que a funda e 
que cola de volta todos os espelhos quebrados. 
(TADIÉ, 1971, p. 34)

Ao definir a estética proustiana como uma estética do espelho, 
Tadié oferece uma leitura persuasiva e ambiciosamente abrangente da 
obra de Proust que só poderia ser feita a partir de uma simplificação.
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Como apontado acima por Erlmann, a imagem do espelho 
expressa, histórica e filosoficamente, um mecanismo refletor e 
distanciador. Assim, definir o romance proustiano através de tal 
analogia implica não apenas defender a ideia de que o mundo 
narrado no romance é um reflexo do narrador, mas também que 
esse narrador se encontra separado e distante desse mundo. Se a 
primeira hipótese parece mais convincente, a segunda hipótese, 
seguramente, coloca um problema bem mais complexo e difícil de 
resolver, um problema para o qual podem contribuir categorias 
extraídas do campo auditivo, tais como ressonância ou eco.

Antes de tratar dessas categorias, no entanto, é preciso fazer 
uma ressalva. Ao definir a estética proustiana como uma estética do 
espelho, Tadié não se encontra completamente alheio à auralidade 
do romance. Assim, abundam em seu texto afirmações como: “o 
herói não pode estar em todos os lugares e ele não deve descrever 
aquilo que não tenha visto ou ouvido” (1971, p. 41, minha ênfase); “[o 
narrador] parece lançar ao mundo o mesmo olhar, lhe dar ouvidos 
do mesmo modo que no resto da narrativa” (1971, p. 45, minha 
ênfase); “[como leitores somos] ouvintes deste diálogo em forma de 
combate entre um mundo e um sujeito” (1971, p. 40, minha ênfase). 
Todavia, por estar imerso no visualismo, Tadié não se dá conta 
de que a dimensão auditiva não pode ser reduzida a um tipo de 
ponto de vista e, tampouco, que ela ocupa um papel fundamental 
na técnica narrativa que busca definir, mas, que ao ser definida 
estritamente a partir de parâmetros visuais, torna-se restritiva e 
insuficiente. Também como resultado do visualismo, Tadié perde 
a oportunidade de explorar a técnica narrativa proustiana a partir 
de categorias não visuais propostas pelo próprio narrador e que 
seriam, no mínimo, complementares às noções de subjetividade e 
visualidade que ele explora.

Esse posicionamento ambíguo torna-se particularmente 
evidente em dois momentos de seu estudo. O primeiro deles ocorre 
quando Tadié, a fim de sintetizar o que entende pela técnica do 
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ponto de vista, recorre a um comentário que o narrador faz sobre 
a arte do compositor Vinteuil após ouvir sua obra e enquanto 
reflete sobre a natureza das “sensações vagas” (les sensations 
vagues) desencadeadas por sua música. Citando Proust, diz: “essa 
técnica [do ponto de vista], ela é o ‘modo segundo o qual [o artista] 
“ouvia” [entendre] e projetava para fora de si o universo” (1971, 
p. 42). Enquanto para o narrador proustiano, a chave do processo 
criativo se encontra no modo como o artista ouve e compreende 
o mundo, daí o verbo entendre, para Tadié, a formulação do 
narrador seria apenas um modo figurado de se referir ao ponto 
de vista e à visão de mundo do compositor. Com isso, ao invés 
de pensar nas implicações do que seria criar a partir de uma 
relação com o mundo originariamente auditiva ou quais seriam 
as consequências de se usar as noções de escuta e projeção de 
mundo como metáforas para a criação, Tadié opta por reter uma 
linguagem analítica convencional. E mesmo que essa linguagem 
tenha ampla circulação e cumpra uma função, ela não explica 
satisfatoriamente a economia auditiva do romance proustiano, 
isto é, o papel de fenômenos como boatos, rumores, ruídos, vozes 
e música no Em busca do tempo perdido e tampouco contribui 
para esclarecer a relação complexa entre narrador e narrativa, que 
definitivamente não está fundamentada exclusivamente no ponto 
de vista e na separação, como sugere a metáfora do espelho.

O segundo momento em seu capítulo em que Tadié, mais 
uma vez, esquiva-se de embrenhar-se nas metáforas acústicas 
propostas pelo próprio narrador, e que ele mesmo revela, marca 
uma intensificação de suas tendências visualistas. Reforçando 
a dicotomia entre observação e visão que estrutura sua leitura 
de Proust e que, segundo ele, governaria o romance proustiano, 
Tadié conclui que o Em busca do tempo perdido oscilaria entre duas 
formas de abordar o mundo, entre dois paradigmas de romances: 
“De um lado, um romance ‘subjetivo’ e, de outro, um romance 
‘realista’, é assim que a técnica do ponto de vista divide a narrativa, 
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como Proust confessa em um dos textos mais importantes de sua 
obra” (TADIÉ, 1971, p. 41).

Embora atraente em seu esquematismo e simetria, essa 
cisão, radicalmente visualista, elimina a ambiguidade inerente 
às categorias de objetividade e subjetividade empregadas no 
romance proustiano e às quais o narrador se refere como aparentes 
no excerto que o próprio Tadié define como “um dos textos mais 
importantes de sua [da de Proust] obra” (TADIÉ, 1971, p. 41).

O texto a que se refere trata-se de um excerto de A Fugitiva 
no qual o narrador, após ser abandonado por Albertine, relembra 
os momentos passados com ela e fantasia o que a vida dos dois 
poderia ter sido. De repente, em um ato analítico e de lucidez 
marcadamente proustiano, volta-se para a própria natureza de 
seu devaneio e conclui:

De tal modo que essa longa queixa da alma, 
supondo viver encerrada em si mesma, só na 
aparência é um monólogo, pois os ecos da realidade 
a desviam, e tal vida é como uma experiência 
de psicologia subjetiva espontaneamente 
desenvolvida, mas que a cada instante fornece 
sua “ação” ao romance puramente realista de 
uma outra realidade, de uma outra existência, 
cujas peripécias, por sua vez, vêm infletir a curva 
e mudar a direção da experiência psicológica. 
(PROUST, 2012, minha ênfase)

Se tomadas rapidamente, as observações do narrador parecem 
corroborar sem maiores problemas a leitura de Tadié de que o 
Em busca do tempo perdido seria, efetivamente, o resultado de 
duas grandes técnicas, uma associada à subjetividade e outra à 
objetividade, uma, psicológica, outra, realista. Por outro lado, no 
entanto, as imagens e o vocabulário empregados nesse excerto 
sabotam qualquer tentativa de afirmar como factual e definitiva 
essa bifurcação, desafiando tanto o vocabulário analítico quanto a 
“estética do espelho” propostos por Tadié.



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

325

Enquanto Tadié se apoia em uma terminologia puramente visual 
em sua defesa obstinada do mecanismo do ponto de vista, o narrador 
explora imagens auditivas no intuito de expressar mais precisamente 
a natureza deceptiva de sua obra e da divergência entre o romance 
psicológico e realista. Ao invés de perspectivas, o narrador emprega 
os termos “monólogo” e “ecos”. Ao invés de enquadrar as interações 
entre realismo e psicologia subjetiva em termos de espelhamento, 
o narrador evoca a interação entre dois fenômenos acústicos, 
argumentando assim que seu romance seria o resultado de um 
processo contínuo de escuta de um monólogo que só é monólogo nas 
aparências, uma vez que, continuamente, é atravessado, redirecionado 
e recomposto pelos ecos da realidade. Em suma, onde Tadié identifica 
uma separação efetiva entre um agrupamento de pontos de vista e 
a realidade objetiva, o narrador explica sua poética através de um 
sistema acústico fundamentado na experiência de escuta de um eu 
ressoante que é continuamente atravessado pelos ecos daquilo que o 
cerca, ou seja, a realidade para além desse eu.

Devido à natureza dos fenômenos auditivos — e da relação 
do narrador com eles —, são imagens acústicas ou, como eu 
as defino, figuras de ressonância que são empregadas a fim de 
dissolver a separação entre o eu e o mundo. Com isso, Proust 
postula uma lealdade ambígua às categorias romanescas do século 
XIX e começo do século XX, apresentando um romance que não é 
nem a oscilação entre realismo e psicologismo e nem um romance 
puramente subjetivo e interiorizado, mas um romance predicado na 
permeabilidade e penetrabilidade, como também no potencial de 
afetar o mundo e de se afetar. “Num dos textos mais importantes de 
sua obra”, Proust recorre à lógica da ressonância, rechaçando, por 
consequência, a lógica do espelho.

Conclusão: os escos da teoria
Mais que apresentar o meu próprio tratamento do texto 

proustiano a partir das categorias auditivas exploradas pelo 
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próprio narrador, este capítulo aponta uma tendência redutiva 
silenciosamente operante nos estudos proustianos e na crítica 
literária em geral, e se vale do brilhante trabalho de Tadié como 
um meio que me permite articular e demonstrar, de modo ligeiro, o 
impacto do visualismo nos estudos proustianos.

No caso de Tadié, por exemplo, embora fique explícito ao 
longo de seu capítulo que aquilo que chama de visão não se reduz 
ao sentido óptico, o emprego acrítico que faz de uma terminologia 
analítica claramente forjada em paradigmas visuais contradiz 
o excerto de Proust que apresenta como ilustração máxima de 
seu argumento; excerto no qual o próprio narrador abandona as 
categorias e referências visuais a fim de analisar sua obra através de 
imagens acústicas. O que me intriga, todavia, é menos a proposta 
de Tadié, com a qual, em alguma medida, eu concordo, mas o modo 
categórico como, desde a primeira frase do capítulo, o campo 
auditivo, tão fundamental para Proust, é rejeitado. Assim, ao propor 
que todo romance seja um espetáculo, Tadié presume que esse 
espetáculo seja necessáriamente visual, rejeitando a possibilidade 
de um espetáculo acusmático e sonoro,12 de um romance onde 
se escuta mais do que se vê, onde nem sempre há um ponto de 
vista definido — uma vez que o que se relata é fruto de rumor ou 
boato — onde pode-se experienciar uma situação polifônica, onde 
discursos divergentes reverberam simultaneamente — como é o 
caso em A Prisioneira.

Contudo, gostaria de concluir este capítulo de modo menos 
acusativo e mais propositivo, retomando uma proposta deixada 
acima e refletindo a respeito de uma das figuras de ressonância 
empregadas pelo narrador proustiano, os ecos da realidade. Com 
isso, espero demonstrar como análises menos contaminadas 
por tendências visualistas podem nos conduzir a leituras menos 
esquemáticas e, a meu ver, mais produtivas. Para isso, gostaria 

12  Sobre a questão acusmática e literária ver Schaeffer (1966), Kane (2014) e 
Noudelmann (2018).
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de comentar sobre o uso da noção de eco tanto em uma crítica 
literária quanto por um historiador antes de concluir com um 
comentário sobre o uso dessa figura feito pelo próprio narrador 
auditivo proustiano.

Em sua análise detalhada do poema “Correspondances” 
de Charles Baudelaire, Jonathan Culler demonstra como o uso 
do termo eco estabelece um problema de significação que está 
atrelado, em primeira instância, ao fenômeno sonoro do qual 
deriva seu uso figurativo.

Nós falamos de um autor ou obra ecoando 
outros ou de uma parte de uma obra ecoando 
outra sem dúvida porque isso evoca uma 
variedade de fenômenos: um processo 
impessoal e mecânico que não envolve de modo 
algum considerações de significado, um ato 
intencional e significativo de repetição, e um 
evento não intencional (um “eco inconsciente”) 
que pode, no entanto, ser significativo. O termo 
assim coloca e deixa em aberto o problema da 
significação. (CULLER, 1990, p. 126)

Os três sentidos suscitados pelo uso do termo eco mencionados 
por Culler se relacionam com o conceito de intertextualidade 
que governa sua análise de Baudelaire. Diferindo de Genette, 
cuja noção de intertextualidade está diretamente ligada à figura 
do palimpsesto — que desenvolve através da obra de Proust por 
um desvio visualista13 —, Culler embasa sua análise nas imagens 
utilizadas pelo próprio Baudelaire:

13  Em sua leitura de Proust através da figura do palimpsesto, Genette menciona 
“o gosto de Proust pela visão indireta” (1972, p. 50-51) e cita, no intuito de 
corroborar sua afirmação, um trecho de Proust no qual os dois exemplos definitivos 
de visão indireta são sonoros: “A natureza, escreve ele [Proust], não é ela mesmo 
começo de arte, ela que muitas vezes não me havia permitido conhecer a beleza 
de uma coisa senão em outra, meio-dia em Combray somente no ruído de seus 
sinos, as manhãs de Doncières somente nos soluços de nosso aquecedor de água” 
(PROUST apud GENETTE, 1972, p. 51).
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Tal, longe, longos ecos vagos se respondem
Em uma tenebrosa e profunda unidade,
Tão vasta como a noite e como a claridade,
Assim, perfumes, cores, sons se correspondem.
(BAUDELAIRE, 2019, grifo meu)

Ao invés de aplicar uma terminologia de análise exógena 
ao poema, Culler extrai do próprio poema as figuras que o 
permitirão destrinçá-lo. Sendo fiel ao fenômeno pelo qual se 
escuta naquilo que se declama ou lê a repetição, intencional ou 
não, significativa ou não, de algo anterior, Culler propõe uma 
noção de intertextualidade em contiguidade com a própria 
ideia baudelairiana de analogie universelle e correspondances 
e que, de modo orgânico com o poema, coloca o problema da 
significação. Também, pela noção de longos ecos vagos que se 
respondem, articula uma ideia baudelairiana que terá profundo 
impacto no Proust de Contra Sainte-Beuve que afirma, por um 
ouvido apurado, perceber a harmonia fina que entrelaça duas 
impressões, duas ideias.

No campo da história, a figura do eco pode ser mobilizada de 
modo particular e frutífero, como o faz o historiador e estudioso do 
som Mark M. Smith, que explica:

Em vários níveis, [um eco] é um fac-
símile atenuado de um som original, uma 
representação de um tempo passado. Ele 
estimula um hábito de escuta que não apenas 
nos permite localizar uma origem (temporal e 
espacialmente), mas, mais importante, testar a 
autenticidade. (2015, p. 55)

Interessado na dimensão sonora de um passado que antecede 
as tecnologias de gravação sonora, Smith reconhece que a figura do 
eco coloca a questão da autenticidade e fidelidade. Isto é, em que 
medida aquilo que ecoa se mantém fiel ao evento original e de qual 
modo a ele se relaciona.
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Enquanto para Culler, o eco é uma componente dos preceitos 
estéticos baudelairianos que introduz a questão da significação, 
para Smith, o eco é uma ferramenta de análise histórica que coloca 
a questão da autenticidade e da fidelidade em relação a um evento 
original. No romance proustiano, o termo eco assume diferentes 
conotações. Por vezes, é usado de modo literal, em referência seja 
a um ruído, a um som musical que se repete ou que se escuta de 
longe. Outras vezes, o termo é empregado de modo figurativo. 
Assim, um eco pode expressar algo que se sustenta no tempo ou 
na memória, a repetição de opiniões políticas, como os ecos dos 
dreyfusistas e antidreyfusistas, certas características da fala de 
algumas personagens, como os famosos trios de epítetos de Mme 
de Cambremer, sentimentos que são a versão amortecida de outros, 
como o ciúme em relação às crises nervosas do narrador. Todavia, 
é seu emprego como uma metáfora do mundo, e não apenas do 
mundo, mas da dimensão do mundo capaz de nos penetrar, que me 
interessa aqui.

Os ecos da realidade mencionados no excerto trazido por 
Tadié, são eles mesmos ecos de um momento anterior no romance 
quando, em No Caminho de Swann, o narrador medita sobre a 
relação entre aquilo que imaginamos do mundo e aquilo que o 
mundo é — um equivalente um pouco desconjuntado da distinção 
entre visão e observação. Naquele momento, como na passagem 
de A Fugitiva citada acima, são às imagens acústicas que recorre:

Pois, se temos sempre a sensação de estar 
cercados pela própria alma, não quer dizer que 
ela nos cinja como os muros de uma prisão 
imóvel; antes somos como que arrastados com 
ela em um perpétuo impulso para ultrapassá-
la, para atingir o exterior, com uma espécie de 
desânimo, ouvindo sempre, em torno de nós, 
essa idêntica sonoridade, que não é o eco de 
fora, mas o ressoar de uma vibração interna. 
(PROUST, 2006)
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Em termos menos metalinguísticos, talvez, do que a passagem 
de A Fugitiva, a questão posta aqui é o limite entre o indivíduo 
e o mundo, entre a subjetividade e a objetividade do real. A 
subjetividade, a alma, é aqui apresentada como uma inescapável 
vibração interna, e o cerne do problema reside na impossibilidade 
do sujeito de escapar de si, de silenciar por completo o ressoar de 
sua própria presença, seu queixume, seu monólogo. Contudo, já 
aqui o mundo, a realidade, aquilo que excede e circunda o sujeito 
é evocado como “o eco de fora”, ideia que ecoará no romance 
justamente quando, mais à frente, o narrador fala dos “ecos da 
realidade”. Essa replicação tanto reforça o significado dessas 
figuras no romance proustiano quanto corrobora a interpretação 
que proponho aqui, que não se apoia nem em uma leitura 
isolada de uma passagem localizada nem em categorias analíticas 
exógenas ao texto proustiano. Essa reiteração, ademais, revela 
uma escolha deliberada e coerente no uso dessas metáforas 
acústicas, cujo valor reside em precisamente desafiar as categorias 
visualistas tradicionais.

Daí deriva-se um conjunto de leituras contrárias seja à ideia 
de ponto de vista ou à noção da narrativa proustiana como um 
espelho recolado. Gostaria de comentar brevemente três delas. A 
primeira, entende que o narrador não forma uma imagem de si, 
mas percebe sua subjetividade enquanto ressonância, vibração, 
monólogo, ou seja, como um ruído de fundo, uma nota pedal, um 
som que o envolve e acompanha e que não cessa de ouvir, mas que 
precisamente por ser ressonância se mistura, se dissipa e reverbera 
no mundo. Nesse sentido, trata-se de uma rejeição de modelos 
rígidos, claramente delimitados e impermeáveis de identidade e 
subjetividade — tais como o indivíduo localizado no centro de um 
observatório. Como a matéria sonora, essa subjetividade ressoante 
é permeável, dissipável e miscível, assim como o mundo entendido 
enquanto eco. Uma segunda leitura decorrente desse deslocamento 
de atenção e fundamentada na definição dada pelo próprio 
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narrador de que “um eco [é] uma ressonância da sensação passada” 
(PROUST, 2013) enfatiza o caráter temporal das experiências que 
compõem o Em busca do tempo perdido. Enquanto a noção de 
ponto de vista sugere certa estaticidade da experiência — seja a 
estaticidade do sujeito que observa ou do objeto observado — e 
a sua espacialização, retirando-a do fluxo temporal, a noção de 
eco enfatiza a existência de pontos de origem, de um passado, ao 
mesmo tempo que apresenta o romance (e a vida) como repercussão 
desses momentos passados. Finalmente, enquanto o conceito de 
ponto de vista pressupõe direcionamente e a decisão deliberada 
do sujeito que vê, o conceito de eco desloca o sujeito do centro do 
mundo e mina sua capacidade de decidir aquilo sobre o qual recairá 
sua atenção. Embora o ouvinte seja capaz de direcionar sua atenção 
auditiva através da escuta — assim como o narrador direciona sua 
atenção narrativa — o som o atinge à revelia de sua vontade — 
assim como certos eventos e experiências penetram a narrativa 
proustiana a despeito dos planos do narrador (bem como do autor). 
Em sua formulação: os ecos da realidade atravessam e infletem seu 
monólogo, roubam sua atenção, desviando sua história. Mais do que 
mera repetição do passado, os ecos são o índice do agenciamento 
do mundo e de seu impacto sobre a subjetividade do narrador e, 
assim, o reverso do modelo visualista que propõe que o Em busca 
do tempo perdido seja uma espécie de conquista do mundo pelo 
narrador. Desse modo, afirmar o eco sobre o ponto de vista, mais 
do que pendatismo ou rejeição ao visualismo, representa afirmar a 
relação ambígua entre subjetividade e objetividade, ambiguidade 
que anima o narrador auditivo, esse narrador que, ao repercutir no 
tempo e na narrativa, torna-se, também ele, um eco.
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O MAL-ESTAR NA CULTURA QUEBEQUENSE: 
DIALOGISMOS TRANSCULTURAIS E IMAGINÁRIO 

MIGRANTE EM: LES AURORES MONTRÉALES, 
DE MONIQUE PROULX

Irene Corrêa de Paula Sayão Cardozo1

Monstrueuse est l’histoire et monstrueux le 
politique, monstrueux sont les maîtres d’un 
monde qui ne voit pas l’amour. Nous allons 

nous asseoir devant la scène, pour imaginer un 
instant que la vie gagne toujours.

Monique Proulx

Para a presente análise parto da obra célebre aos estudos 
francófonos Les Aurores Montréales (1997)2, da autora quebequense 
Monique Proulx3, obra-prima que, embora tenha sido escrita no 
final do século XX, permanece atual no que tange às reflexões sobre 
as subjetividades contemporâneas e as cartografias identitárias do 
Quebec. Interessa-nos pensar a noção de “imaginário migrante” 
em sua relação com a cultura e a memória quebequense, sob a 
perspectiva de um mal-estar e alteridade, que podem ser lidos – 
literariamente – como uma “bagagem-monstruosa”. Monstruosa do 

1  Doutora e Pós-Doutora em Literaturas Francófonas e Literatura Comparada pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF). Pós-doutoranda em Teoria Psicanalítica 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professora de Língua Francesa e 
Literaturas Francófonas na UFF. E-mail: irepaula@gmail.com. 

2  Todas as traduções desta obra para o português foram feitas pela autora 
deste artigo.

3  Monique Proulx, nasceu em Quebec em 1952, é romancista, novelista e roteirista.

mailto:irepaula@gmail.com
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ponto de vista do que simbolicamente escaparia à ordem, à pureza e 
à beleza supostamente civilizatórias.

Les Aurores Montréales (1997) é uma coletânea de novelas 
que têm como denominador comum a cidade de Montreal, como 
revela o título, emblemático carrefour multicultural das Américas, 
cidade mais populosa do Quebec e a segunda mais populosa 
do Canadá, espaço de convergências migratórias, bilinguismo, 
cosmopolitismo literário e dialogismos transculturais. Metrópole 
que tem, parafraseando o crítico literário Gilles Marcotte (1997), na 
experiência da tradução e no transpasse de fronteiras em direção 
ao Outro, a condição mesma de sua existência.

A obra traz no título o neologismo “Montréales”, criado a partir 
da junção das palavras Boréales-Montréal [Boreal-Montreal] – na 
expressão francesa um mot-valise, palavra-bagagem, em tradução 
literal – que condensa dois sentidos: o fenômeno da aurora 
boreal, característico das regiões nórdicas e a cidade de Montréal. 
Duplicidade que evidencia o aspecto de mosaico multicolor do ponto 
de vista étnico e transcultural desta metrópole. Há também, neste 
neologismo, a ideia de fusão entre natureza e cultura/civilização, 
o Grande Norte, seus espaços vazios e fenômenos naturais e as 
aglomerações urbanas e cosmopolitas da cidade de Montreal.

As novelas trazem panoramas e portraits de figuras deslocadas, 
em trânsito ou errantes. Quebequenses, autóctones, migrantes de 
dentro e de fora, brancos, pretos ou amarelos, homens, mulheres 
e crianças de diferentes etnias, origens e referenciais socioculturais 
atravessam e fissuram o tecido urbano da babélica Montreal. A 
cidade desfila sob nossos olhos: Outremont, Sainte-Catherine, 
Plateau Mon Royal, Westmount, Vieux Montreal, espaços elitistas, 
populares, bucólicos ou caóticos, o metrô, o cemitério, o banco, 
os apartamentos burgueses ou periféricos, compõem cenários no 
quais personagens igualmente diversos transitam desemparados, 
em busca de alguma felicidade.
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É sobretudo a experiência do exílio, no sentido amplo, de 
deslocamento real e imaginário, que está no centro da problemática 
das novelas que narram migrações espaciais, mas também 
transições temporais, ideológicas ou ontológicas – da adolescência 
à fase adulta, da sanidade à loucura, do amparo ao desamparo, da 
província ao Estado-nação, da vida à morte4.

Os itinerários migrantes, como apresentamos na obra, remetem-
nos a uma quebecidade transcultural e movente. “Migrance”, em 
latim, nos diz o teórico da literatura Pierre Ouellet (2003), designa 
ao mesmo tempo a “mudança ou o transporte de um lugar a outro” 
e o próprio ato de “transgredir” ou “infringir”. Trata-se de um devir 
que não se enraíza na continuidade de identidades homogêneas:

É uma passagem ao outro, um movimento 
transgressivo do Um em direção ao Outro, que 
transgride as leis do próprio, cruza as fronteiras 
da propriedade ou da individualidade para ir 
além, do lugar de onde viemos e onde buscamos 
a nossa identidade, para melhor rescindir o lugar 
de origem e reconciliá-lo a um novo destino; um 
“outro tornar-se”, que é também um “tornar-se 
outro” (OUELLET, 2003, p. 17, tradução nossa).

É nesse sentido que Proulx nos convida a ler o ethos 
quebequense, voltando-se para uma “ética do respeito 
pelo inconciliável” (KRISTEVA, 1988), contribuindo para o 
reconhecimento da diferença (em si e fora de si) e do direito à 
migrância (ao entrelugar) social, memorial e subjetiva.

As questões a serem investigadas no presente artigo dizem 
respeito a uma articulação entre os campos da Teoria Literária e 
da Teoria da Psicanálise, bem como dos Estudos Culturais e Sociais. 
Portanto do sujeito/“eu” inserido na História e na Cultura. Esta 

4  As novelas “Gris e blanc” e “Jaune et blanc”, por exemplo, narram a história de 
imigrantes recém-chegados em Montreal, da Costa Rica e da China, respectivamente; 
a novela “Noir et blanc” tem como narrador um haitiano imigrante de longa data; 
as novelas “Le passage” e “Le futile et l’essentiel” narram migrações internas, de 
personagens vindos do interior da província ou para Montreal. 
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reflexão se consagra, assim, não somente à análise do texto literário 
em si, sob o viés psicanalítico, mas ao estudo das inter-relações 
socioculturais e de poder que encobrem toda prática cultural e 
toda elaboração subjetiva. A psicanálise, ao sustentar a ideia de 
que o sujeito é enigmático, cindido e plural por definição, defende 
o direito à alteridade e a noção de que o espaço da diferença jamais 
seja previamente estabelecido, mas continuamente negociado. Ao 
acolher os descentramentos da cultura e do sujeito, a escrita de 
Proulx toma a forma de um movimento transgressivo que revela 
o indizível do desejo e o mal-estar que assombra a sociedade 
quebequense contemporânea.

Em Psicologia das massas e análise do eu (1921), Freud deixa 
clara a interdependência entre o funcionamento psíquico e os 
fenômenos sociais, mostrando que a psicologia individual é desde 
o início social. A memória, matéria prima para a materialização 
das identidades sociais e nacionais, embora seja parte de uma 
produção individual, constitui-se inserida em um universo que 
a precede, a saber, a ordem simbólica, a linguagem, a relação 
com o Outro no âmbito social e cultural. Esta concepção implica 
a percepção do “eu” (do presente), necessariamente a partir do 
“nós” (da história genealógica e geracional). Lembrar, transmitir e 
ressignificar a história coletiva, pressupõe inserir o sujeito em um 
mundo habitado, referenciado e herdado.

O problema das relações entre sujeito e sociedade é abordado 
de maneira magistral por Sigmund Freud no ensaio O mal-estar na 
civilização (2010 [1930]), que pensa a civilização/cultura5 – conjunto 
de realizações que afastam o homem de sua condição animalesca, 

5  A palavra Kultur do texto original em alemão, embora tendo uma ocorrência 
expressivamente maior do que o termo Zivilisation na obra de Freud, segundo 
alguns teóricos, por escolha política, é frequentemente traduzida por “civilização”, 
caso da edição usada nesta pesquisa para o texto O Mal-estar na civilização. 
Trata-se, todavia, segundo Freud (1927) de termos que em sua percepção são 
interligados: “Recuso-me a separar cultura [Kultur] de civilização [Zivilisation]” 
(FREUD, 1927, p. 234).
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através do cultivo do intelecto – a partir de duas finalidades, a 
proteção contra a natureza e a regulamentação de vínculos sociais 
(p. 49). A civilização seria, na perspectiva freudiana, uma forma 
de “contrato social”, construído sobre uma renúncia ao instinto 
e a satisfação pulsional6. É à base de sacrifícios à sexualidade e à 
agressividade, da troca de certa felicidade por certa segurança, 
que se fundariam os laços sociais do homem civilizado, cuja 
consequência é um mal-estar intransponível.

A questão que se coloca Freud (1930) sobre a finalidade da 
vida humana é bastante instrutiva das contradições que fundam 
as relações sociais. A resposta a essa questão, falsamente simples, 
se resume, segundo o autor, na busca pela felicidade, traduzida 
em ausência de dor (fim do mal-estar) e na vivência de sensações 
(satisfação pulsional), motivadas pelo imperativo do “princípio 
do prazer”. Ora, ambas as expectativas de felicidade só podem 
ser atingidas de forma episódica e fragmentada. Por um lado, a 
satisfação pulsional plena não pode ocorrer sem provocar rupturas 
radicais com os valores e moral prezados pela cultura/civilização. 
Ademais, a busca de uma proteção contra o sofrimento, que 
ameaça a vida humana a partir de diferentes direções – do próprio 
corpo, que fadado ao declínio e à dissolução, e impossibilitado de 
dispensar a dor e o medo, como sinais de advertência; do mundo 
externo, que pode se abater sobre nós com forças poderosíssimas 
e destruidoras; das relações com outros seres humanos (FREUD, 
1930, p. 31) – revela-se, a cada passo, irrealizável.

6  Embora existam versões de tradução das Obras Completas de Freud, nas 
quais o termo Instinto [Instinkt em alemão] é utilizado para descrever o conceito 
de Pulsão [Trieb em alemão] existem diferenças bastante claras entre os termos. 
A pulsão seria um representante psíquico das excitações provenientes do interior 
do corpo e que chegam ao psiquismo. O instinto, por sua vez, é determinado pela 
hereditariedade, vem com todos os seres vivos, é, portanto, a força que inicia a 
necessidade de uma ação. Uma pulsão tem a função de realizar um desejo, causar 
prazer, por meio de um objeto representante, afeto ou ideia. A teoria das pulsões 
é bastante desenvolvida por Freud em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade 
(1905), As Pulsões e seus Destinos (1915) e Além do Princípio do Prazer (1920).
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Instaura-se, a partir daí, uma evidente contradição, pois 
o mal-estar – matéria prima para a produção de sofrimentos 
nas individualidades (BIRMAN, 2020) – que funda as relações 
civilizatórias é consequência direta da defesa contra as diversas 
formas de sofrimento. Assim, o preço a se pagar pela segurança 
e pela ordem no campo social, exigências almejadas na incessante 
busca da felicidade, seria um aprofundamento do mal-estar.

Em O mal-estar na pós-modernidade (1997), Zigmund Bauman, 
dialogando com a obra de Freud (1930) para pensar o que chamou 
de “modernidade líquida” (2000), retoma os três pilares de sua 
concepção de civilização/cultura, a pureza, a ordem e a beleza, 
pensando-os a partir de seus opostos, a sujeira, a desordem e a 
feiura, as quais a empresa civilizatória visa a eliminar. Segundo 
Bauman, civilização implica, necessariamente, imposição da 
ordem a uma humanidade naturalmente desordenada – “um 
compromisso, uma troca continuamente reclamada e sempre 
instigada a se renegociar” (BAUMAN, 1997, p. 8). Não podemos 
pensar em pureza sem atribuir às coisas lugares justos, 
convenientes, da mesma maneira que não concebemos o sujo 
sem detectar aqueles que seriam os “agentes poluidores” da 
sociedade, do campo social: as coisas, os sujeitos ou grupos que 
estariam “fora do lugar”, deslocados e, portanto, monstruosos. A 
questão que Les aurores montréales (1997) nos incita a recolocar, 
na linhagem desses e outros grandes pensadores da tradição 
crítica, é a de enxergar esse “agente poluidor”, o “impuro” e o 
“monstruoso” não como um outro social, mas no âmago da própria 
cultura quebequense.

Como se sabe, historicamente, o Québec é formado por 
diferentes heranças culturais, dos povos originários (inuítes e 
ameríndios) mas, principalmente, da dupla colonização: a francesa, 
iniciada no início do século XVI, e a inglesa, um século e meio 
depois, em 1759. A Conquista inglesa que levou à recolonização e 
redefinição do Canadá, mal digerida pelos canadenses-franceses, 
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teve a particularidade de forçá-los a se adaptar ao novo regime 
sem perder sua identidade francesa, a saber, a língua, a religião e as 
práticas culturais daí originadas e, sobretudo, sem perder “o desejo 
de um dia se realizarem enquanto nação” (ANDRÈS, 2013, p. 67). É 
a tensão, que permanece no imaginário cultural, entre esses dois 
povos fundadores, sob a ótica de uma filiação problemática, que 
fez, e ainda faz, a originalidade do Québec (ANDRÈS, 2013, p. 67).

A coesão da comunidade francófona foi assegurada pela 
Igreja Católica através da manutenção da religião e da memória 
francesa, e notadamente da incitação ao isolamento em áreas 
rurais, afastadas de aglomerações urbanas, onde se reagrupavam 
os canadenses ingleses, e das trocas culturais. Conservadora, 
agrícola, profundamente religiosa e cindida – Montréal foi, a 
exemplo disso, historicamente separada por um muro invisível, 
o boulevard Saint-Laurent, que dividia francófonos, a leste, e 
anglófonos, a oeste – assim se mantém a sociedade quebequense 
por um longo período. A chamada Revolução Tranquila7, 
movimento que atingiu seu ápice nos anos 60, marca, todavia, 
uma ruptura radical na história da província, promovendo uma 
verdadeira revolução no plano social, político e cultural: o poder 
da igreja é contestado, o Estado se laiciza, se fortalece, estabelece 
novas medidas relativas aos direitos sociais, às polícias externas e 
às políticas de imigração, intencionalmente ampliadas.

O quebequense define-se, assim, em grande medida, a partir 
da conquista inglesa, pelo que não é – anglófono – e pelo que 

7  Em 1960 o partido Liberal toma o poder ao eleger Jean Lesage como primeiro-
ministro da província, dando fim ao governo conservador, anticomunista e 
fortemente apoiado pela Igreja Católica, de Maurice Duplessis, do partido da União 
Nacional. O partido quebequense, fundado em 1968, que chega ao poder em 1976 
com René Levesque. A partir de então, ocorrem mudanças que resultariam nesta 
“revolução”:  a separação do Estado da Igreja; a reforma do sistema educacional 
e a criação de um ministério da educação; a elaboração de medidas relativas aos 
direitos sociais (como a sindicalização do funcionalismo público, a instauração do 
seguro saúde); a nacionalização da produção e distribuição de eletricidade (com a 
criação da companhia Hydro-Quebec), entre outras. ( GREIF E OUELLET, 2004).
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lhe falta – a pátria-mãe francesa. Instaura-se, nesse sentido, 
a ambiguidade fundante de sua identidade, determinada pela 
percepção de sua própria alteridade: ao mesmo tempo em que 
transforma o anglófono em Outro-antagônico, alimenta um 
sentimento ambivalente com relação à França, de orfandade 
ressentida e desejo da preservação de sua herança linguística-
cultural como alicerce identitário. Como pondera Eurídice 
Figueiredo (1994), a premissa é em si problemática, já que há 
anglófonos residentes e nascidos na província, assim como 
comunidades francófonas espalhadas pelo Canadá.

Justamente o Quebec não pretende congregar 
todos os francófonos do Canadá; ele afirma 
constituir uma Nação distinta na área 
correspondente à província do Quebec. Mas 
o outro elemento complicador é que há 
anglófonos nascidos e criados na província do 
Quebec. No entanto, como o dado que funda 
a ideia de nação distinta no Quebec é a língua 
francesa, os anglófonos que aí nasceram não 
são considerados “verdadeiros” quebequenses 
pelos francófonos. (FIGUEIREDO, 1994, p. 58-59)

O aprofundamento das políticas de imigração a partir 
da Revolução Tranquila –que evidenciou a presença maciça 
de imigrantes em Montreal – e os debates nacionalistas que 
culminam nos referendos de 1980/1995 sobre a independência 
da província do resto do Canadá8 contribuem para complexificar 
as cartografias identitárias quebequenses, pano de fundo das 
novelas de Proulx. Vale ressaltar que a coletânea, publicada 
primeiramente em 1996, é escrita um ano depois do referendo 
de 1995, pela independência da província do Quebec (em que 

8  Nos dois referendos, de 1980 e 1995, o Quebec rejeitou o processo de 
independência. Em 1980, 59,56% dos eleitores votaram contra a soberania do 
Quebec e, em 1995, o Parti Québécois quase conseguiu a sonhada independência 
do Canadá, sendo o projeto rejeitado por somente 50,58% da população, uma 
diferença de pouco mais de 54 mil votos.
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prevalece o voto pelo não), sendo a questão dos destinos da 
província fundamental em sua composição.

A emblemática novela Oui or No [Sim ou Não] aborda a questão 
da dualidade linguística e da dupla herança colonial do Quebec, 
narrando momentos que antecedem a votação do mencionado 
último referendo da província (1995). A novela, do ponto de vista 
intertextual, nos remete ao personagem bicéfalo e monstruoso, 
alegoria do descentramento quebequense, do romance de Les 
têtes a Papineau (1981), do escritor Jacques Godbout, que narra a 
história de um homem provido de duas cabeças e dois centros de 
pensamento e duas línguas, a inglesa e a francesa, vivendo a espera 
angustiada da cirurgia de separação. Separação que realizaria 
metaforicamente o fantasma de desvencilhá-los do mal-estar, 
representado pela figura do Outro-antagônico.

Oui or No também estabelece uma interface entre questões 
políticas/coletivas e subjetivas/individuais, pois trata ao mesmo 
tempo da “história de um pequeno país confuso [Quebec], inserido 
em um grande país apático [Canadá]” (p. 169) e da “história de 
uma mulher [canadense francófona] que encontra um homem 
[canadense anglófono] sem verdadeiramente o encontrar” (p. 
169). A transposição irônica da história coletiva para história 
individual é perceptível, tendo em vista que a protagonista em 
questão, quebequense casada com um francófono, se apaixona 
por um canadense anglófono e precisará escolher entre os dois 
homens, assim como a província do Quebec precisará escolher 
entre tornar-se ou não independente do resto do Canadá. Porém, 
a articulação metafórica entre a escolha amorosa e a escolha 
ideológica se mostra mais complexa do que parece, pelo fato de 
que “não há verdadeiro encontro” entre os amantes, o que torna 
a escolha impossível. Como escolher o que não se encontrou? 
O que Proulx parece querer sinalizar é que o encontro com o 
Outro – sob a perspectiva do laço amoroso com inglês, ou do laço 
social e político com Canadá anglófono – parte, no contexto da 
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novela, de falsas premissas, clichês identitários e antagonismos 
fabulados, que impossibilitam a percepção de sua complexidade e 
diversidade/alteridade.

O cenário de transformação social e aumento do fluxo 
migratório9, que se configura no Quebec a partir da Revolução 
Tranquila, abre espaço para reflexões sobre as “vozes migrantes” 
e transculturalidade da sociedade quebequense. O termo “escrita 
migrante” é usado pela primeira vez – nos anos 70, na revista 
quebequense Vice Versa, pelo poeta Berrouët-Oriol – como 
expressão de um espaço dialógico, onde escritores de diferentes 
origens se mesclavam à cultura quebequense estabelecida em 
sua busca imaginária. O termo e o conceito acabam se tornando 
unanimidade entre os críticos quebequenses, substituindo 
expressões tais como literatura pluriétnica, imigrante, menor, 
mestiça, da periferia etc., que se multiplicaram sobretudo no 
anos 80, revelando um desejo de compreender e traduzir a nova 
realidade política e social, que levou a um aumento expressivo 
do número de imigrantes na província como um todo – sendo 
Montréal a cidade mais claramente afetada. Embora a imigração 
tenha sido intensa em todo o Canadá, no Quebec significou ao 
mesmo tempo uma busca de reflexão e afirmação da identidade 
francófona quebequense. Trata-se, do ponto de vista da crítica 

9  O fluxo migratório na província do Quebec, intensificado a partir da Revolução 
Tranquila, não era algo novo, tendo começado há pelo menos três séculos. No que 
diz respeito ao Canadá, a partir da década de 70, milhões de imigrantes começaram 
a se instalar nas suas principais cidades, resultado da política de imigração iniciada 
em 1971, pelo primeiro-ministro Pierre Elliot Trudeau. Houve forte encorajamento 
ao “multiculturalismo”, estrangeiros foram recrutados no setor público através do 
que se chamou de “discriminação positiva” – a inserção no mercado de trabalho 
das “minorias visíveis”, como negros, árabes e asiáticos, em outras palavras, os 
não-brancos. No Quebec, as políticas de imigração, progressivamente ampliadas, 
buscaram encorajar o chamado “interculturalismo”, voltado para uma política de 
mosaico que visaria à integração do imigrante, sem o apagamento das diferenças 
mais marcantes de suas culturas. Procurava-se, em tese, preservar as tradições 
e evitar a “discriminação negativa”.  Contrapondo-se à política racialmente 
discriminatória praticada antes dos anos 60, que evitava a entrada no país das 
minorias étnicas. 
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literária, de uma mudança de paradigmas, de uma literatura, e 
busca identitária, voltada para a cultura mítica de origem a uma 
literatura que insiste na ideia de movimento, desterritorialidade, 
deriva e livre circulação de culturas.

Monique Proulx, embora não seja imigrante, sendo descendente 
de quebequenses, produz em Les aurores Montréales (1997), uma 
obra que estaria dentro do que a crítica literária quebequense 
denomina de estética ou “imaginário migrante”: produção textual 
que aborda temas como o desenraizamento, a desterritorialização 
cultural, a alteridade, as migrações, a estrangeiridade, os 
deslocamentos geográficos e subjetivos, a reescrita memorial etc. 
Temáticas efetivamente recorrentes nas obras de escritores de 
origem estrangeira, mas não exclusividade delas.

Das vinte e sete novelas de Les aurores montréales (1997), 
cinco trazem nos títulos nomes de cores sempre incluindo o 
branco – “Cinza e branco”, “Preto e branco”, “Amarelo e branco”, 
“Vermelho e branco”, “Rosa e branco” – e têm em comum 
narradores estrangeiros vivendo em Montreal – uma criança 
porto-riquenha, um taxista haitiano, uma imigrante chinesa, uma 
jovem de origem italiana, uma ameríndia – que escrevem em 
primeira pessoa, em forma epistolar. A última carta, denominada 
“Branco” que fecha o livro é escrita por uma quebequense a 
um inglês. Além das cores que rementem às etnias, podemos 
pensar o branco como símbolo da nordicidade, da neve 
característica do Grande Norte, suposta unidade cromática, que 
alicerça multiplicidades. Três das cartas são homenagens (com 
dedicatórias) a escritores migrantes, hoje consagrados no Quebec, 
à chinesa Ying Chen, ao italiano Marco Micone e ao haitiano Dany 
Laferrière. E propõem um diálogo intertextual através de uma 
sobreposição de vozes, a do narrador-estrangeiro (o emissário), o 
escritor migrante (referenciado), da autora (Prouxl) que reproduz, 
em um pastiche entre lúdico e lúcido, estilo e temáticas de cada 
escritor homenageado.
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As cartas se encontram distribuídas pelo livro como se 
representassem divisões temáticas ou elos interculturais, que 
matizam e recaem sobre o branco, articulando as vozes migrantes à 
maioria francófona, como na composição de um mosaico que (re)une 
sem apagar as bordas da diferença. As cartas estão curiosamente 
endereçadas a destinatários impossibilitados de respondê-las: um 
cachorro, uma deusa, um moribundo, uma ancestral e parecem, 
assim, ter a função, não de estabelecer um diálogo propriamente 
dito, mas de revelar monólogos interiores e subjetivos, ampliando 
as possiblidades de escuta e compreensão do Outro-estrangeiro. 
E do próprio (espaço) montrealense, já que todas as cartas trazem 
olhares multifacetados e críticos sobre a cidade e a cultura/
civilização. Ao estilo das Lettres persanes (1721)10, de Montesquieu, 
os estrangeiros oferecem um dar a ver-se, desconcertante, no 
espelho do Outro e, parafraseando o filósofo francês, proporcionam 
a surpresa de levar o outro a se surpreender com o que ele é e faz. O 
estrangeiro, por vir de outro lugar, com outras tradições e valores, 
no sentido amplo, des-automatiza e desestabiliza as crenças fixas, 
revelando-se, conforme Jacques Derrida, um ser-em-questão ou 
um ser-questão, que coloca a primeira questão, “me” questiona 
(DUFOURMANTELLE, 2003, p. 5). Poderíamos, nesse sentido, pensar 
o migrante como metáfora da condição do escritor, cuja função é 
ser um mensageiro da estranheza.

É sobretudo a experiência do “exílio”/dos estados de transição 
– no sentido amplo de deslocamento real e subjetivo – que está 
no centro de Les aurores montréales (1997). As novelas, sejam 
as protagonizadas por quebequenses, canadenses anglófonos 

10  Lettres persanes (1721), de Montesquieu, é um romance epistolar que traz 
uma multiplicidade de olhares e críticas irônicas sobre Franca, suas tradições e 
costumes, sob a perspectiva de dois personagens de origem persa que visitam 
Paris durante o reinado de Luís XIV. Importante mencionar que o segundo livro 
de Ying Chen (homenageada por Proulx na novela “Jaune et blanc”), Les Lettres 
chinoises (1993), é romance epistolar que narra a troca de cartas entre dois 
personagens chineses que migraram para Montreal com uma personagem que 
ficou em Shanghai. 
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ou estrangeiros, trazem personagens desenraizados ou 
momentaneamente invadidos por uma alteridade que os toma, 
contribuindo para a construção de um imaginário migrante. A 
exemplo disso, tipos característicos dessa “estética migrante”, 
selecionados por Pierre Ouellet (2003, p. 27), são recorrentes 
na obra: o estrangeiro, o exilado, o viajante, seres-questão, que 
fazem do deslocamento um motor para a constituição de novas 
subjetividades; o artista, o escritor ou o intelectual, que permitem 
um tipo de migração, mais metafórica; o excluído, o marginal e 
o itinerante, supostos agentes poluidores que migraram para a 
margem da sociedade. A representação das minorias excluídas, 
dos estrangeiros, suas migrações e deportações, que caracteriza 
as escritas migrantes, diz respeito a questões relevantes para as 
sociedades pós-modernas.

Nesta época de dessacralização, o artista ocupa 
mais do que nunca o papel do fabricante de 
mitos, e as novas imagens que ele cria alcançam 
o universal pelas vias da contemporaneidade. 
Neste vasto campo de amarguras que é o 
mundo, o artista lança os personagens do 
nosso tempo: os emigrantes, os exilados, os 
refugiados e os apátridas, os sem teto, os sem 
caminhos, os sem objetivos, os sem raízes. Mas 
para que eles falem à nossa condição, é preciso 
fabricar-lhes um rosto e insuflar-lhes uma alma. 
(ZAGOLIN, 1993, p. 60)

No ensaio O Eu e o Id ([1923/25]) Freud define o Id, uma das 
três instancias psíquicas – também traduzido pelo pronome Isso 
em português e Ça em francês – como o polo pulsional da psiquê, 
caracterizado como o radicalmente estranho, a parte obscura de 
toda personalidade, o Isso representa as forças desconhecidas e 
animalescas, não dominadas, que estão e agem em nós, sem que 
saibamos. O Isso deve, portanto, para se conformar ao princípio 
da realidade e às exigências da civilização, ficar reprimido/
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silenciado. Entretanto, o inconsciente está onde isso (o saber 
da pulsão) fala e interfere no discurso racional, nas palavras de 
Lacan (1998), “isso fala” onde “isso sofre”. A curta novela Ça 
[Isso] é emblemática nesse sentido e condensa o tema central 
da coletânea de Proulx, o corpo monstruoso que incorpora e 
deixa entrever medos, desejos, pulsões recalcadas do campo 
social. Ça focaliza um mendigo montrealense, sem abrigo, sujeito 
animalizado pelo olhar do outro.

Isso está deitado na calçada. Diríamos uma 
escultura. Off-off-ex-pós-moderno. Nos 
aproximamos. Isso cheira mal [...]. Isso tem 
olhos. Isso segura uma grande bolsa verde que 
transborda de coisas. Queremos ver o que tem 
dentro. Isso late um pouco quando puxamos a 
bolsa, felizmente isso não morde. Abrimos a 
bolsa. [...]. (PROULX, 1997, p. 197)

Trata-se – na bolsa-bagagem – de objetos que lembram do 
que foi, sobras/rastros da memória: uma camisa velha de hóquei, 
um cartão vencido, uma velha foto – da criança que (ainda) 
sonhava em ser astronauta – e curiosamente (para além de coisas 
materiais) “um resto de Sociedade Distinta [Société distincte]” (p. 
197)11, neologismo político criado nos anos 80 para reafirmar as 
especialidades do Quebec no contexto do debate constitucional. 
Ça é um “fragmento abjeto”, um resto de sociedade, que se 
quer soberana, mas padece, por se ver incapaz de assumir seu 
destino. Parafraseando Lacan, “isso late onde isso sofre”. Ça 
carrega a bagagem monstruosa de uma memória (recalcada) 
que insiste em retornar. A referência a bagagens, malas, bolsos, 
casacos, recorrente nas novelas, remete a uma espécie de objeto 

11  Société distincte é um neologismo político utilizado no período do debate 
constitucional no Canadá na segunda metade dos anos oitenta e início dos noventa, 
que se refere às características que seriam próprias do Quebec, logo diferentes 
do resto do Canadá. A escolha do termo é feita por falta de consenso, na época, 
quanto ao uso do termo nation [nação] para descrever a sociedade quebequense. 
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transicional12, e simboliza os estados de liminaridade entre o 
visível e o invisível, o dentro e o fora, o que se foi e o que se é.

A presença dos fora-do-lugar revela o mal-estar da cultura, 
como pensada por Freud (1930), fundada a partir de uma renúncia 
pulsional, que retorna percebida como desordem, da impureza, da 
feiura, ou sob a forma de sujeitos animalizados que nos confrontam 
e remetem a nossa própria animalidade/monstruosidade. O que de 
nós há nisso, nestes restos que retornam, malgrado toda renúncia e 
purificação civilizatória? Pergunta que Proulx parece nos fazer.

De maneira similar, a novela La classe laborieuse [A classe 
laboriosa] narra um dia incomum de uma diarista haitiana na 
casa de burgueses francófonos, onde seu corpo-estranho desliza 
deslocado e desarmônico. O encontro se dá ao acaso, o patrão 
chega mais cedo e lá está ela “vociferando uma canção de amor” 
(p. 153). Sua voz ecoa em alto e bom tom, fazendo-se, inadvertida 
e inapropriadamente, ouvir pelo patrão; dela/disso espera-
se invisibilidade, discrição e silêncio, condição não rara para a 
comunidade de trabalhadores imigrantes – gens du silence13, 
como nomeou o escritor migrante Marco Micone, homenageado 
na coletânea, que fala a “língua do silêncio e da impotência”14. A 
presença da diarista causa desconforto por se fazer ver e ouvir. O 
texto narrado na segunda pessoa do singular implica de maneira 
constrangedora o leitor: “Você não esperava encontrá-la lá” (p. 
153- grifo nosso),

você se senta na sua cadeira favorita, perto da 
entrada. Você acompanha com o olhar tudo que 

12 Winnicott (1896-1971), pediatra e psicanalista inglês, definiu o objeto 
transicional, em síntese, como aquele utilizado pela criança para suportar a 
ausência da função materna.

13  [Gente do silêncio]. Referência ao livro Gens du silence (1982), de Marco 
Micone, que aborda a questão do silenciamento, desconforto linguístico e 
alteridade experimentado pelos imigrantes italianos em contexto quebequense.

14  Referência ao célebre poema Speak What, de 1989, escrito por Micone, que 
também a aborda o tema das “vozes” migrantes no Quebec.
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há de harmonioso neste recando aconchegante 
da sua casa, a mesinha do século XIX em ouro 
pálido [...], a luminária candelabro [...], este 
grande desenho de Yves Bussières com traços 
audaciosos, e mesmo as roupas penduradas no 
cabideiro – o casaco de pele de castor da sua 
mulher, o seu paletó da Chapuis Dubuc...mas 
ISSO [mais ÇA]? (p. 154- grifo da autora)

Mas Isso? Coisa infame, amarelada e peluda, um tipo de 
falsa pelica, horrivelmente gritante, você se sente enjoado, você 
se levanta para retirar a coisa (p. 155). Ao sair dos bastidores do 
silêncio para o centro da cena, a mulher e diarista, responsável 
por manter a sujeira longe, a beleza e a ordem do “harmônico lar 
burguês”, torna-se subitamente o elemento perturbador, infame e 
fora de lugar, representando, paradoxalmente, a própria desordem.

Personificando o colapso da ordem, os estranhos e seus 
objetos monstruosos lembram-nos, retomando Bauman, em 
Estranhos à nossa porta (2017), “de modo exasperante e aterrador 
a vulnerabilidade de nossa condição, a endêmica fragilidade de 
nosso bem-estar arduamente conquistado” (p. 21, grifos nossos). 
Bauman (1997), partindo da concepção freudiana (1930), segundo 
a qual a sociedade percebe como civilizado o aparentemente 
inútil, a saber, a beleza, nota que a noção de feiúra se revela 
incompatível com a ideia de civilização pelo fato de pressupor 
essencialmente desordem (p. 16), sendo sua localização na ordem 
das coisas, e não suas características intrínsecas, que determinam 
sua impureza. Há, entretanto, coisas, grupos ou pessoas para as 
quais o “lugar certo” não foi reservado, a dificuldade com elas é 
que elas cruzarão fronteiras, proporão diálogos e transgressões 
transculturais, convidadas ou não, assim como as pulsões (Ça/
Isso). Em um mundo em busca de ordem, pureza e beleza – “o 
sublime prazer da harmonia e perfeição da forma” (BAUMAN, 
1997, p. 8) – será preciso descartá-las. “Varrer o assoalho e 
estigmatizar os traidores ou expulsar os estranhos parecem 
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provir do mesmo motivo de preservação da ordem de tornar ou 
conservar o ambiente compreensível e propício a ação sensata” 
(BAUMAN, 1997, p. 16).

A novela Tenue de ville [Roupa de cidade] se passa em uma “ilhota 
de bom gosto” (p. 67) – tão “harmoniosa” quanto o apartamento 
burguês descrito em La classe laborieuse – que emana beleza, 
através de um “cheiro delicado”. Há quadros autênticos, nas paredes, 
poltronas de veludo, plantas com florações extravagantes e, por todos 
os lados, uma luminosidade solar permanente. Logo, descobrimos, 
entretanto, que essa “ilha de bom gosto”, “não ostentatória” (p. 67), 
repousa sobre um mar de dinheiro, destinação última de tudo que 
se faz e pensa naquele espaço: pois estamos em um banco! Assim 
como a decoração, os clientes e funcionários são descritos a partir 
da noção de beleza civilizatória, obstinada, discreta e onipresente. 
O indispensável agente de segurança foi, sem dúvida, contratado 
pela perfeição de seu bigode. Os clientes estão vestidos de maneira 
clássica e elegante em perfeita harmonia com a decoração ambiente. 
Porém, ele entra: “o vagabundo, o itinerante, o marginal”, ele usa 
botas de trabalhador, recobertas com uma sujeira inominável, um 
jeans desbotado, há muito fora de moda. Ele/Isso é jovem, tem um 
ar feio, “une sale gueule”. Um cliente evita pegar o dinheiro, outro 
se pergunta se deve se jogar sob o guichê ou agir heroicamente, 
o agente de segurança pousa a mão sobre a arma. O fora-da-lei 
deixa o olhar vagar, coloca as mãos no bolso. Para tirar uma arma, 
uma faca, uma bomba? Não, uma cartela de cigarros, que ele pega 
mostrando os dedos vermelhos. De sangue?  Não, de tinta. É apenas 
um trabalhador sujo que fuma. Ele caminha, em direção do guichê, 
sua voz, da mesma natureza intimidada que seu olhar, pronuncia: 
“tcheque”, quero trocar um “tcheque” (p. 71). A funcionária se limita 
a recusar a transação, a recusá-lo. Sem conta no banco, sem trocas. 
As últimas linhas da novela dão o tom da crítica feita pela autora: 
“Ele pega o cheque de volta. Ele compreende. O cheque é bom, sem 
dúvida. Apenas ele que não é” (p. 72).
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As novelas acima mencionadas, entre outras da coletânea, 
colocam em cena sujeitos confrontados, seduzidos ou 
excluídos pela lógica do capital, que pressupõe integração na 
contemporaneidade. O corpo social pós-moderno, nos diz Bauman, 
embora resistente à fixação (pois livre em seus costumes), não 
nos polpa de severos testes de pureza, promovidos pelo mercado 
capitalista (1997, p. 23), cujo critério é a aptidão para participar do 
jogo consumista, os deixados de fora como um “problema”, como 
a “sujeira” precisam ser removidos, como “consumidores falhos” 
(1997, p. 24- grifo nosso). Nesse caso, é a capacidade de consumo 
de cada indivíduo que pressupõe o acesso à suposta felicidade, 
ordem e beleza civilizatória.

O homem civilizado da modernidade, como vimos a partir da 
leitura de Freud (1930), troca alguma felicidade por alguma segurança, 
já o homem da pós-modernidade, segundo Bauman (1997), inverte a 
situação e troca segurança por prazer, embora isso não signifique dizer 
que os ideais de pureza, beleza e ordem sejam abandonados, apenas 
passam a ser perseguidos através de esforços e desejos individuais. 
Partindo de um ponto de vista similar, o psicanalista Joel Birman, 
em O mal-estar na atualidade (2019) – obra que também propõe 
uma interface com o fundador de Freud O mal-estar na civilização 
(1930) – percebe o individualismo e a volatilização da solidariedade 
como partes integrantes do ethos da atualidade, que se aproximaria 
de uma “cultura do narcisismo”. E o que, segundo o autor, distingue 
“a subjetividade na cultura do narcisismo é a impossibilidade de 
poder admirar o outro em sua diferença radical” (BIRMAN, 2019, 
p. 25). Os personagens sociais, cuja vulnerabilidades, desamparo 
e alteridade os colocam em uma posição deslocada, mostram-
se ameaçadores, pois distantes de uma suposta “autossuficiência 
narcísica”. A solidariedade, em contrapartida, seria o “correlato de 
relações inter-humanas fundamentadas na alteridade”, ou seja, 
no reconhecimento e acolhimento do outro em sua diferença e 
singularidade (BIRMAN, 2019, p. 25).
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Os estranhos (de dentro e de fora) causam repulsa em 
suas presenças imprevisíveis, falsas pelicas, cartões, cheques 
e sonhos vencidos e monstruosamente gritantes. Monstrum 
é etimologicamente aquele que revela, adverte, que nos pede 
“para reavaliarmos nossos pressupostos culturais, sobre raça, 
gênero, sexualidade e nossa percepção da diferença, nossa 
tolerância [...]. Eles nos perguntam por que os criamos” (COHEN, 
2000 p. 55). Através da presença recorrente dos significantes, 
em seus desdobramentos semânticos e simbólicos – bagagem e 
monstruosidade – Les aurores montreales (1997) coloca a difícil 
questão: o que há de monstruoso na Cultura?

Les aurores montreales (1997), através de uma abordagem 
do mal-estar na cultura quebequense, traz também uma reflexão 
sobre as sociedades neoliberais, frequentemente configuradas 
pela diluição da solidariedade e pelo medo do Outro, como invasor 
potencial. A obra tem, assim, o grande mérito de trazer uma 
reflexão sobre as fronteiras que se deseja, se teme ou se é impelido 
a ultrapassar, sobre os fantasmas da contaminação e dissolução 
identitária e sobre pulsões que movem o capitalismo neocolonial.

A coletânea termina com a novela intitulada Blanc [Branco], 
escrita em forma epistolar e tendo como particularidade uma 
narradora “exilada do interior”, uma quebequense, militante 
independentista que havia deixado Montreal após a frustração e 
insucesso do último referendo pela soberania do Quebec (de 1995). 
É com os olhos de uma estrangeira que a personagem retorna 
“com as malas repletas de um frenesi aterrorizado” (p. 231), para 
reencontrar a cidade e a cultura moribunda. Esta novela, assim 
como Oui or No, sobrepõe, não sem ironia, história coletiva e 
individual: a carta é uma despedida apaixonada, endereçada a um 
doente terminal, um inglês-montrealense – suposto antagonista 
identitário que agora se teme perder, ao preço do aniquilamento 
da própria identidade. O texto traz como tema central a morte, 
última forma de exilio, diante da qual diferenças e fronteiras se 
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esvaem, anunciando um recomeço – uma página branca – ou a 
promessa de reinterpretações das ficções identitárias totalizantes.

Agora neva, uma neve que você não pode 
mais ver [...] em sua inexorável dissolução, e 
eu tremo de frio em tua cabeceira, tomada 
pelo medo do desconhecido..., eu não choro, 
nada deve atrapalhar a sua passagem...[...] 
leio essas linhas em voz baixa como em uma 
oração...[...] quando você não será mais 
nem anglófono, nem montrealense, nem 
homem, mas essência volátil, eu também me 
sentirei por um instante como um espaço 
virgem, como uma página branca sobre a qual 
nada ainda está escrito. (p. 239)

Apostando em um devir solidário e transcultural, Les aurores 
montréales (1997) contribui, assim, em um duplo processo de 
reflexão, para pensar a identidade quebequense a partir da 
emergência de um tecido urbano transcultural e polifônico que 
ao mesmo tempo a constrói e a subverte, contribuindo para 
reconfigurar a bicefalia que a constitui. Nesse sentido, o branco, 
onipresente nos títulos das novelas, cor dos iniciados e dos rituais 
de iniciação, remete então à ideia de passagem metafórica, de uma 
mudança de estado/condição, que leva a um “outro tornar-se”, mas 
também a um “tornar-se Outro”.
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ABORTO E AUTOBIOGRAFIA: 
CORPOS QUE (SE) ESCREVEM

Isadora de Araujo Pontes1

Para o desenvolvimento desta comunicação sobre a minha 
tese de doutorado defendida em fevereiro de 2021, o corpus 
acionado são as autobiografias de Violette Leduc (1907 – 1962) 
e Annie Ernaux (1940-), que narram abortos clandestinos vividos 
pelas autoras-narradoras, e aquelas de Colombe Schneck (1966-
) e Nathalie Carron (1975-), que contam suas experiências de 
interrupções voluntárias da gravidez (IVG) – termo usado para 
a realização de abortos legais a partir de 1975. O contexto 
francês foi escolhido em minha pesquisa doutoral como central 
por permitir a análise dos discursos antes e depois do fim da 
clandestinidade jurídica. Na sociedade francesa, pode-se falar, 
igualmente, de uma tradição das escritas de si a partir da ascensão 
da burguesia no século XVIII – processo que agiu na própria 
compreensão do sujeito e na dessacralização do espaço íntimo. 
Tal marco socio-econômico é destacado pelo teórico Philippe 
Lejeune (2014) que situa publicação das Confissões (1770) de 
Rousseau como o aparecimento da autobiografia moderna. Assim, 
é possível considerar que a forte presença de escritas referenciais 
na França foi um dos fatores que contribuiu para o aparecimento 
de narrativas autobiográficas sobre o aborto mesmo durante sua 
proibição, o que se difere da realidade de outros países, onde 

1  Doutora em Literatura Comparada pelo programa de pós-graduação em 
Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense (UFF).
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mesmo após a legalização da prática a história das mulheres que 
recorreram a abortos clandestinos, ou mesmo legais, permanece 
nas sombras do silêncio.

Minha análise, além das narrativas legitimadas como discurso 
literário – mesmo se também essas consideradas menores ou 
menosprezadas devido à temática marginal – explora, igualmente, 
testemunhos de francesas e brasileiras – esse segundo grupo devendo 
ainda dissimular seus nomes por causa da criminalização da prática em 
nosso país. A análise dos testemunhos aparece, então, enquanto uma 
ampliação da pesquisa, ensejo surgido durante seu decorrer, ao observar 
que mesmo dentro do território francês as experiências podem ser 
muito diversas, sobretudo quando pensamos o corpo enquanto uma 
entidade composta por uma matéria orgânica e inorgânica, fruto dos 
encontros geográficos, sociais, gendrados, étnicos, raciais etc. Também 
meu discurso na primeira pessoa se dá pela escolha da produção de 
um conhecimento que não pretende partir do ponto de vista neutro, 
por isso ressalto que escrevo sobre a temática enquanto mulher, 
pesquisadora e militante brasileira. Sendo assim decidi, como propõe 
Donna Haraway (1988), abandonar a fala a partir de uma suposta 
“inocência”, que seria marca da suposta neutralidade cientifica, e me 
implicar na pesquisa, a partir de uma “objetividade incorporada”.

A prática do aborto, ou da interrupção voluntária da gravidez, 
é um crime no Brasil, a não ser nos casos de alto risco de morte da 
mãe, de anomalias fetais e de gravidez decorrente de um estupro. 
Além da lei punitiva, no Brasil observamos certas disposições que 
parecem se diferenciar do contexto Francês pré-legalização. Tal 
diferença pode ser apontada já pela escassez de narrativas que 
abordam a temática. Existem, porém, dois livros publicados no Brasil 
com relatos testimoniais de abortos que permite uma aproximação 
do tema: O Aborto (1997), um conjunto de relatos (plurais em sua 
forma e enunciação) recolhidos e organizados por Regina de Castro 
e a recente publicação da SOF, Somos todas clandestinas (2016), 
que contém alguns dos relatos retirados do blog de mesmo nome – 
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os quais contribuíram para a reflexão da escrita do aborto também 
por aquelas que não escrevem.

O que me interessa, principalmente, em Violette Leduc, Annie 
Ernaux e Colombe Schneck e Nathalie Carron-Lanlz é como elas 
realizam essa passagem para a narrativa de algo cuja linguagem é 
incapaz de alcançar completamente, como assumem a empreitada 
de narrar aquilo que não pode ser narrado, que não pode ser 
plenamente transmitido, o que é dá ordem da experiência dos 
extremos. Se para Bruno Blackeman a escrita de Ernaux é implicada 
pois “o termo implicação comporta uma conotação judiciária que 
reformula a questão da responsabilidade em termos de conivência, 
de cumplicidade individual” (2015, p. 128)2, tal status também 
pode ser atribuído a essas duas outras autoras. É dessa posição 
de implicação que falo também, desse lugar onde o meu indizível 
acadêmico, político e como portadora de um corpo “de mulher” 
pode encontrar o espaço do grande silêncio das experiências 
dolorosas das mulheres no mundo, donde partem os discursos que 
se recusam a serem silenciados e irrompem as grossas muralhas do 
trauma e da invisibilidade. Essas escritas contribuem, igualmente, 
para a elaboração do trauma, o trauma das autoras-narradoras, 
portanto pessoal – uma vez que uma experiência jamais é igual 
a outra – mas, também, o trauma coletivo de todas as mulheres 
que, em um país onde o aborto segue criminalizado, sabem que se 
acordarem grávidas amanhã precisarão lutar para ter sua escolha 
respeita ou, mesmo, para sobreviver.

Em 1955, Violette Leduc publica Ravages [Devastações] (1955) 
que, em seu texto original, narrava os diferentes momentos da 
vida amorosa da protagonista Thérèse (primeiro nome civil de 
Leduc), terminando com seu aborto que quase a leva à morte, 
como culminação do trajeto realizado por Thérèse. Em La Bâtarde 
(1964), sua primeira obra declaradamente autobiográfica, 
Leduc retoma a narrativa de seu aborto. Em L’événement [O 

2  Todas as traduções aqui apresentadas são de minha autoria.
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acontecimento] (2000), Annie Ernaux narra seu aborto realizado 
em janeiro de 1964 e chama a atenção para a escassa bibliografia 
literária sobre o tema. Segundo a autora, quando presente na 
literatura, não passa de mera alusão, permanecendo ausentes da 
narrativa os detalhes sobre o procedimento. Após a publicação de 
seu primeiro romance Les Armoires Vides [Armários Vazios] (1974), 
cujo assunto é o meio de origem da personagem, que retoma o 
passado a partir do aborto que acontece no presente da narrativa. 
Apesar do aspecto pessoal, suas obras são sempre marcadas 
por uma preocupação que excede o acontecimento individual, 
buscando uma rememoração capaz de alcançar o espírito do 
tempo que é narrado em seus textos e evidenciando as estruturas 
de poder em ação nas relações sociais.

Colombe Schneck publica em 2015, aos 40 anos da aprovação 
da lei Veil, o texto autobiográfico Dix- sept ans [Dezessete anos] 
sobre a “IVG”, sigla francesa para “Interrupção Voluntária da 
Gravidez”3, vivida nessa idade. Na obra, a autora-narradora 
está em Paris e realiza um aborto legal em uma clínica em 1984. 
Já Nathalie Carron-Lanlz escreve de um lugar mais periférico 
geograficamente, por ter crescido e viver na província. Ela possui 
apenas duas obras publicadas, sendo a segunda Une femme sur 
trois – des mots sur l’IVG [Uma mulher em três – palavras sobre 
a IVG] (2015). Na obra, assume ter vivenciado três IVGs, mas escolhe 
escrever na terceira pessoa – justificando buscar o distanciamento 
entre o passado e o presente. Além de uma narrativa, seu texto 
assume também a forma de um ensaio sociológico em que 
conforme narra a maneira pela qual abortou de forma legal três 
vezes em sua vida – em 1991, 1997 e 20064 – reflete sobre as 
modificações da legislação sobre o aborto na França, a luta dos 
movimentos feministas, bem como produz um comentário crítico 

3  Interruption Volontaire de la Grossesse.

4  A autora, conforme narra, sofre de epilepsia o que restringe suas possibilidades 
de contracepção, porém só descobriu depois do primeiro aborto.
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sobre as políticas públicas francesas nas últimas décadas e sobre 
a vexação sofrida pelas mulheres que recorrem mais de uma vez 
a IVG. Como aponta Véronique Montémont, sobre Les armoires 
vides e L’événement: “assumir a evidência do não-desejo de um 
filho, a falta de culpa, é colocar que a aspiração à maternidade 
não é algo imanente, que esse desejo não está necessariamente 
intrínseco ao corpo das mulheres” (MONTÉMONT, 2015, p. 31), o 
que é também observável nos textos de Leduc, Schneck e Carron-
Lanlz, pois além das questões jurídicas que permeiam o assunto, 
diferentes aspectos morais e psicológicos também são colocados 
em jogo.

No que concerne às narrativas de traumas e violências, 
sobretudo, o que emerge não diz respeito à capacidade de 
realizar um retrato completo e fiel de algo pertencente ao 
passado, mas à necessidade das autoras-narradoras de afirmarem 
“isso aconteceu”, “foi assim que vivi”, mesmo porque o trauma 
é também o que se recusa à construção narrativa, à elaboração 
e à transmissão. A análise de obras que propõem ao leitor esse 
pacto leitura, essa interação que pressupõe certa confiança, 
negando-se a se entregar plenamente ao jogo da ficção e da 
imaginação, não pode ignorar essa perspectiva. As autoras aqui 
mobilizadas, não clamam para si a faculdade de estabilizar o “eu” 
enquanto instância narrativa, porém negam a ficcionalização, 
em um movimento contra a corrente, como vislumbrado por 
Philippe Lejeune (2014), há aquelas escritoras que se resignam a 
impossibilidade da descrição do vivido, uma vez que nossa “vida 
é um imaginário, um imaginário que evolui, se questiona”, o que 
não impede que a escrita autobiográfica vise à lucidez de tentar 
fixar este imaginário da forma mais nítida possível.

Longe de afirmar como isso é possível, o eu do presente da 
escrita encontrar, plenamente, o eu do passado e produzir uma 
narrativa real e exata do acontecimento, tal postura significa crer que 
alguns escritores se comprometem a buscar o horizonte impossível 



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

363

da autobiografia: a experiência do real, o que não significa ignorar 
que são narrativas que partem da memória do indivíduo, de suas 
crenças, lembranças, estilo de vida, medos, interpretações, do que 
os faz humanos.

Em Ernaux, Schneck e Carron-Lanlz, as quais possuem obras 
inteiras dedicadas à temática, há a manifestação da necessidade 
de transmitir essa experiência, um dever que precisam cumprir 
como escritoras e como mulheres. Assim, tais obras, enquanto 
narrativas de uma vivência muitas vezes traumática e violenta, que 
são de algum modo compartilhadas por um grupo e precisam ser 
transmitidos, tais obras podem ser aproximadas, igualmente, do 
testemunho, segundo a postulação de Jean-Louis Jeannelle sobre o 
gênero testimonial:

Ameaçada de ser sufocada pela hostilidade dos 
grupos de interesse ou pela indiferença do corpo 
social, a palavra testimonial traduz sempre, 
de maneira mais ou menos direta, uma forma 
de crise: ela atesta fatos históricos inauditos, 
porque contradizem as representações oficiais 
que se fazem do passado, ou escandalosos 
para o espírito na medida em que expõem 
acontecimentos que provocam indignação, 
pena ou terror. Na fé em sua integridade 
pessoal, um indivíduo se engaja nos olhos de 
seus semelhantes a contestar a visão autorizada 
ou, mais simplesmente, comum que se tem de 
tal fato ou situação, isso numa preocupação 
de compensação. Pois o testemunho visa uma 
forma de restituição, mesmo quando essa seria 
inacessível ou infinita – a verdadeira restituição 
sendo revelada essencialmente do próprio ato 
de transformação em narrativa e de difusão. 
(JEANNELLE, 2004, p. 88-89)

Existem duas correntes de práticas testemunhais que 
se consolidam na segunda metade do século XX, as quais se 
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convencionou chamar de testemunho e testimonio. Ao tratar dos 
escritos europeus sobre as grandes guerras, falamos de testemunho, 
cuja Shoah é o principal paradigma. Já o conceito de testimonio diz 
respeito às experiências históricas e literárias da América Latina, 
marcadas por ditaduras, explorações econômicas, repressão às 
minorias étnicas e mulheres etc. A noção de testemunho enquanto 
prática de escrita, então, designa não apenas os sobreviventes de 
grandes guerras e genocídios, mas também os contra-discursos de 
mulheres e outras minorias representativas, como negros, LGBTQI 
e soropositivos.

Em latim, como destaca Agamben, existem dois termos para 
testemunho: testis, do qual deriva nosso termo, que significa 
etimologicamente o terceiro em um processo ou litígio entre duas 
pessoas; e superstes que seria “aquele que viveu algo, atravessou 
até o final um evento e pode, portanto, dar testemunho disso” 
(AGAMBEN, 2015, p. 27). A testemunha testis é a do direito, aquela 
que busca a representação objetiva dos fatos perante o tribunal, 
Seligmann-Silva (2010) chama a atenção para a aproximação 
desta com o sentido da visão. O terceiro é aquele que viu e por 
isso seu depoimento é importante em um julgamento entre duas 
partes, aproximando-se mais do modelo representacionista e da 
história. A ênfase no paradigma visual arrisca cair, também, na 
espetacularização do sofrimento e na sobreposição do olhar do 
terceiro sobre os de quem realmente viveu na pele a experiência e, 
por isso, escrevem como uma urgência.

 O termo superstes, por sua vez, “remete à situação singular 
do sobrevivente como alguém que habita na clausura de um 
acontecimento extremo que o aproxima da morte” (SELIGMANN-
SILVA, 2010, p. 5). Para o teórico ele teria, diferentemente de testis, 
a audição como centro, abrindo a possibilidade para um modo 
auricular do testemunho, centrado na memória. Ressalto, porém, 
que não apenas a audição é acionada, mas também o toque, uma 
vez que os acontecimentos são sentidos, primeiramente, na pele 
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pelos sobreviventes, primeira camada do corpo a receber tanto as 
palavras proferidas, quanto os golpes. Não é à toa a proximidade 
da noção de sobrevivente com a de cicatrizes, marcas corporais 
que, ainda que invisíveis – como é o caso de mulheres submetidas 
cruelmente a curetagens sem anestesia –, contam essa história 
e funcionam como evidência de uma cena que a linguagem não 
pode alcançar. Cabe lembrar que, no grego, o termo testemunha é 
martis, palavra que dá origem ao termo mártir, verbo que também 
indica recordar. O mártir, ou seja, aquele que viveu uma vida ou 
momentos de suplício e dela fala, estaria mais próximo, então, da 
testemunha como superstes que não pode deixar de recordar da 
experiência que vivera.

A testemunha como testis é dotada, no universo jurídico, 
de credibilidade e autoridade, por não integrar diretamente 
a cena que narra, constituindo o olhar que é ao mesmo tempo 
exterior e interior, uma vez que testemunhou, atestou com o 
olhar. A história, em seu representacionismo positivista, valeu-
se por muito tempo dela por sua legitimidade enquanto terceiro 
elemento capaz de comprovar a realidade dos fatos. Por seu 
lugar fora e dentro, o testemunho baseado na visão arrisca uma 
espetacularização do sofrimento, pois a cena que se representa 
é a da observação do “espetáculo” da experiência. Não se 
trata de condenar o testemunho visual, mas de pensar como o 
observar o acontecimento como terceiro (testis, visão) e vivê-lo 
e se manter no fato (superstes, audição, toque), podem contar a 
história por diferentes ângulos, podendo estarem contidos em um 
mesmo relato, já que falamos de sentidos do corpo. Desse modo, 
compartilho da proposta de Seligmann-Silva (2005, p. 82):

Ao invés de reduzir o testemunho ao paradigma 
visual, falocêntrico e violento (que tende a uma 
espetacularização da dor), e sem esquecer testis 
a favor apenas de superstes, minha proposta é 
entender o testemunho na sua complexidade 
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enquanto um misto entre visão, oralidade 
narrativa e capacidade de julgar: um elemento 
complementa o outro, mas eles se relacionam 
também de modo conflitivo. O testemunho 
revela a linguagem e a lei como constructos 
dinâmicos, que carregam a marca de uma 
passagem constante, necessária e impossível, 
entre o “real” e o simbólico, entre o “passado” 
e o “presente”. Se o “real” pode ser pensado 
como um “desencontro” (algo que nos escapa 
como o sobrevivente o demonstra a partir de sua 
situação radical), não deixa de ser verdade que a 
linguagem e, sobretudo, a linguagem da poesia 
e da literatura, busca esse encontro impossível.

As vivências e lutas de mulheres nos anos 1970 e 80 na 
Europa podem ser descobertas a partir de relatos, anônimos ou 
não, que são testemunhas pela visão, pela audição e pelo corpo. 
Vale lembrar que, no contexto europeu, os anos 1970 foram 
particularmente importantes para a conquista das mulheres, 
principalmente no que concerne a seus direitos reprodutivos. Em 
1967, a contracepção é legalizada na França pela lei Newirth, porém 
seu acesso democratizado ainda leva alguns anos, além disso, nos 
momentos pré-legalização movimentos pela autonomia dos corpos 
das mulheres são formados e intensificados: MLF (Mouvement 
pour la Libération de Femme)5 de 1971, o MLAC (Mouvement pour 
la Libération de l’Avortement et de la Contraception)6 de 1973, e o 
Choisir, de 1971, criado por Gisèle Halimi7 e Simone de Beauvoir. 
É também em 1971 que é lançado o Manifesto das 343 mulheres 
célebres que afirmas ter realizado um aborto ilegal, seguido, em 
1973, do Manifesto dos 331 médicos afirmando terem abortado 
mulheres que buscaram por ajuda. Também neste momento, o 

5  Movimento pela Liberação das Mulheres.

6  Movimento pela Liberação do Aborto e da Contracepção.

7  Vale lembrar que Gisèle Halimi publica em 1963 La Cause des femmes, obra em 
que seus abortos clandestinos são narrados.
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MLAC formava profissionais no método Karman, desenvolvido 
pelo californiano Harvey Karman em 1950, e realizava abortos 
apesar da lei. A verdade sobre os abortos clandestinos vem à tona 
justamente devido ao compartilhamento de experiências sob à 
forma de testemunhos.

O aborto simboliza, frequentemente, um evento traumático 
ou uma provação, devido à violência oriunda da clandestinidade, 
à ruptura entre o mundo da infância e da idade adulta vivida pela 
jovem que se descobre grávida sem o esperar e decide abortar 
ou ao fato de ir contra à ordem social, servindo-se do próprio 
corpo enquanto mulher – sendo considerado pelo cristianismo 
um assassinato. As condenações envolvendo o aborto são vividas 
pela mulher até quando chegam à beira da morte ao hospital e são 
confrontadas pelo corpo médico que tenta induzi-las a confessar o 
crime. Xavière Gauthier, em Paroles d’Avortée (2004), conjunto de 
testemunhos franceses sobre o aborto clandestino, destaca como 
os médicos aproveitavam da situação das mulheres que buscavam 
abortos ou ajuda médica após o procedimento para aterrorizá-las, 
violá-las, uma vez que sequer podiam protestar já que estavam na 
ilegalidade. Como no fragmento que cita retirado da revista Politique 
Hebdo em abril de 1971, sobre uma menina de dezesseis anos que 
procura um aborto e consegue o endereço com uma amiga:

“Você está grávida. O que quer fazer?” Eu estava 
em pânico e completamente desorientada. 
[...] Decido sozinha, então, fazer um aborto. 
O médico me diz: “Tome dois comprimidos 
de aspirina antes” Ele não me pediu dinheiro. 
Chego, ele me diz: “Deite-se”, sem explicar nada. 
Durante uma hora, foi o inferno: curetagem sem 
anestesia. “Para te dar uma lição.” Foi ele que 
disse isso. Dois minutos após o fim da operação, 
ele me coloca para fora. (2004, p. 170)8

8 «Tu es enceinte. Qu’est-ce que tu vas faire?» J’étais paniqué et complètement 
désorientée. [...] Je décide donc, seule, de me faire avorter. Le médecin me dit: «Tu 
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A garota sublinha a frase do médico que não apenas realiza 
o procedimento sem anestesia, mas afirma que faz isso como um 
modo de punição. Ele também age fora da lei ao praticar o aborto, 
porém se sente na legitimidade de fazê-la pagar por sua gravidez 
indesejada fora do casamento. É o que pode ser observado também 
no testemunho brasileiro a seguir, que mais uma vez mostra que 
a dor é fruto, principalmente, da clandestinidade e do julgamento 
moral: “Foi a segunda pior dor que já senti... Queimava, doía e 
sangrava. Depois de alguns dias, ainda com muito desconforto, fui 
ao hospital e fui submetida a uma curetagem para retirar possíveis 
resquícios. Fui tratada igual lixo, e talvez essa sim tenha sido a pior 
dor” (LOPES, MARTINS; MORENO, 2016, p. 46).

Outro exemplo de violência realizada pelo corpo médico é narrado 
por Ernaux, quando o cirurgião precisa parar seu sangramento devido 
à complicação de seu aborto e realizar uma curetagem. O médico fala 
com ela aos berros, o que a autora-narradora expõe como um dos 
símbolos de poder e hierarquização social:

(“Eu não sou o encanador!” Essa frase, como 
todas aquelas que marcam esse acontecimento, 
frases muito ordinárias, proferidas por pessoas 
que as diziam sem refletir, ainda repercute em 
mim. Nem a repetição, nem um comentário 
sociopolítico podem atenuar a violência: eu 
não “o esperava”. De modo fugaz, creio ver um 
homem de branco, com as luvas de borracha, 
que me enche de pancada gritando “eu não sou 
o encanador!”. E essa frase, inspirada talvez 
por um sketch de Fernand Raynaud que fazia 
a França inteira rir, continua a hierarquizar 
o mundo em mim, a separar, a golpes de 
cassetete, os médicos dos operários e das 

prendras deus cachets d’aspirine avant» Il ne m’a pas demandé de fric. J’arrive, 
il me dit: «Allonge-toi», sans rien expliquer. Pendant une heure, ça a été l’enfer: 
curetage à vif. «Pour te donner une leçon.» C’est lui qui dit ça. Deux minutes après 
la fin de l’opération, il me met dehors.»
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mulheres que abortam, os dominantes dos 
dominados.). (ERNAUX, 2011, p. 311)9

Ao longo da narrativa, podemos observar a repetição das 
frases ouvidas pela autora-narradora durante o período, o que 
permite que o texto exponha os detalhes e sensações produzidas 
pela experiência. Esse modo de citação, muito presente nas obra 
de Ernaux, pode ser considerada como um dos exemplos do 
agenciamento da autora, que ao repetir em seus livros as frases 
e situações ouvidas ou lidas, coloca em evidência e questiona 
os costumes e preconceitos de um tempo. A frase do residente 
manifesta, em suas poucas palavras, o desprezo em relação à classe 
social e ao gênero.

Também a personagem-narradora de Ravages precisa de 
assistência médica devido às complicações causadas por seu 
aborto. A condição de Thérèse é muito grave quando vai procurar 
a ajuda na casa de sua mãe, que acaba por chamar um médico, 
aconselhando-as a irem para clínica. “Eles me levavam. As portas 
de dois batentes da clínica fecham-se sobre nós. Enfim, estava 
protegida pelas grandes asas da medicina legal. Colocariam ordem 
no meu açougue” (LEDUC, 2013, p. 459)10. Nesse momento, a 
narradora-personagem sublinha a passagem da clandestinidade 
para a legalidade, que simboliza a instituição do hospital, 
responsável pelo cuidado e recuperação dos corpos. No entanto, 

9  «(«Je ne suis pas le pompier!» Cette phrase, comme toutes celles qui 
jalonnent cet événement, des phrases très ordinaires, proférées par des 
gens qui les disent sans réfléchir, déflagre toujours en moi. Ni la répétition 
ni un commentaire sociopolitique ne peuvent en atténuer la violence: je ne 
«l’attendais» pas. Fugitivement, je crois voir un homme en blanc, avec des gants 
de caoutchouc, qui me roue de coups en hurlant, «je ne suis pas le pompier!». Et 
cette phrase, que lui avait peut-être inspirée un sketch de Fernand Raynaud qui 
faisait alors rire toute la France, continue de hiérarchiser le monde en moi, de 
séparer, comme à coups de trique, les médecins des ouvriers et de femmes qui 
avortent, les dominants des dominés)».

10  «Ils m’emportaient. Les portes à deux battants de la clinique se refermèrent 
sur nous. Enfin j’étais protégée par les grandes ailes de la médecine légale. On 
remettrait de l’ordre dans ma boucherie».
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seu corpo violentado carrega a evidência da ilegalidade, e, como 
em Ernaux, a figura do médico se reveste da leique a confronta: 

Ele apalpou durante muito tempo, olhou-me e 
mostrou que apalpava ao mesmo tempo esse 
cancro que chamam consciência.
– Mais de quatro meses e meio, não é mesmo?
–Sim, mais de quatro meses e meio, eu disse.
–Se quer que eu te tire disso, precisa me dizer o 
que fez.
Olhamo-nos. Bem ou mal elas tinham tentado. 
Disse adeus aos meus encontros clandestinos na 
casa delas.
– O que você fez? Apressemo-nos. Tenho outras 
doenças para cuidar. É preciso que eu saiba.
Respirou profundamente, admirou suas mãos.
– É um aborto espontâneo, digo com mau humor.
–Um aborto provocado. Estamos de acordo, diz 
com entusiasmo.
– Eu não disse isso. Eu disse: é um aborto 
espontâneo.
– Se você ficar desconfiada, como quer que eu 
cuide de você?
– Não estou desconfiada. Quero ficar calada.
Inclina-se sobre meu rosto.
– Foi provocado, estamos de acordo?
– Não direi nada. Não tenho nada a dizer. Foi um 
aborto. (LEDUC, 2013, p. 460)11

11  Il palpa longtemps, il me regarda et il me signifia qu’il palpait en même temps 
ce chancre qu’on appelle la conscience.

– Plus de quatre mois et demi. Nous sommes d’accord?
– Oui, plus de quatre mois et demi, dis-je.
– Si vous voulez que je vous tire de là, il faut me dire ce que vous avez fait.

Nous nous sommes regardés. Bien ou mal elles avaient osé. J’ai dit adieu à mes 
rendez-vous clandestins chez elles.

– Qu’est-ce qu’on vous a fait? Dépêchons-nous. J’ai d’autres malades à voir. 
Il faut que je sache.

Il respira profondément, il admira ses mains.
– C’est une fausse-couche, dis-je avec mauvaise humeur.
– C’est une fausse-couche provoquée. Nous sommes d’accord, dit-il avec 
entrain.
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O médico tenta coagi-la a confessar o que fez, insinuando 
que não poderia ajudá-la senão dissesse nada. Seu corpo, porém, 
já deixava claro o ocorrido e seu estado de saúde era crítico. A 
cena faz lembrar um interrogatório policial, o médico quer que 
confesse seu crime, que não foi um aborto espontâneo, mas 
algo provocado, algo que não tinha o direito de provocar. A 
marginalização resultante do aborto e em seguida da necessidade 
de ajuda médica é evidenciada pela autora, sobretudo, na figura 
do médico e da clínica, instituição que age de modo a assegurar 
o controle dos corpos, sendo o corpo da mulher, incumbido da 
fecundidade, de gerar a vida e cuidar da família por uma suposta 
responsabilidade biológica-moral. Tal cena remete, igualmente, 
ao contato de Ernaux com o médico que vai à cidade universitária, 
antes de ser levada para o hospital, fazendo jurar que não repetirá 
o ato antes de examiná-la. Assim, quando essas autoras expõem a 
atitude dos médicos também denunciam a violência da lei, capaz 
de fazer com que o medo da punição falasse mais alto do que a 
vida das mulheres, sobretudo quando se trata de mulheres “sem 
dinheiro e sem relações”:

As moças como eu estragavam o dia dos médicos. 
Sem dinheiro e sem relações – senão não teriam 
vindo parar no consultório deles às cegas –, 
elas os obrigavam a se lembrar da lei que podia 
enviá-los para a prisão e os proibir de exercer 
para sempre. Eles não ousavam dizer a verdade, 
que não iriam pôr tudo a perder por causa dos 
belos olhos de uma donzela estúpida o suficiente 
para engravidar. A não ser que eles tivessem 
preferido sinceramente morrer a infringir uma 
lei que deixava morrer as mulheres. Mas todos 

– Je ne vous ai pas dit cela. J’ai dit: c’est une fausse-couche.
– Si vous vous méfiez, comment voulez-vous que je vous soigne?
– Je ne me méfie pas. Je veux me taire.

Il se pencha sur mon visage.
– C’est provoqué. Nous sommes bien d’accord?
– Je ne dirai rien. Je n’ai rien á dire. C’est une fausse couche.
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deviam pensar que, mesmo se as impedissem de 
abortar, elas encontrariam um jeito de fazê-lo. 
À vista de uma carreira destruída, uma agulha 
de tricô na vagina não pesava muito. (ERNAUX, 
2011, p. 285-286)12

Ernaux contrapõe, ironicamente, a vida das mulheres à carreira 
dos médicos. Os médicos ou se abstiam em razão da lei, mesmo 
sabendo que forçosamente as moças acharão alguém ou tentarão 
por si mesmas, ou agiam como investigadores em busca de uma 
confissão e pronto para condená-las. A diferença entre eles é que 
as mulheres poderiam perder a vida, além da condenação social.

Ao buscar um modo de abortar, Thérèse, em Ravages, afirma 
o momento como uma espécie de troféu ambíguo que a faz viver, 
o que Ernaux também manifesta ao declarar ter vivido “algo de 
indizível e de uma certa beleza” (ERNAUX, 2011, p. 277). Thérèse 
manifesta um orgulho de viver tal provação sozinha, no momento 
que sai da casa da “fazedora de anjos”:

Era uma experiência e eu estava orgulhosa 
de ser uma amazona. Era suficiente decidir-
se, era suficiente tomar um pouco de ar [...]. 
Enchia o peito, olhava-me nos espelhos. Cria-
me irresistível. Ia sozinha, [...] Era suficiente 
comprimir as nádegas para sentir o sexo 
matando. (LEDUC, 2013, p. 435)

A solidão da experiência para ela se transforma em confiança 
em si mesma, uma vez que a personagem-narradora, até então, 
tinha sempre associado sua vida a uma relação amorosa. Segundo 

12  “Les filles comme moi gâchaient la jounée des médecins. Sans argent e sans 
relation – sinon elles ne seraient pas venues échouer à l’aveuglette chez eux –, elles 
les obligeaint à se rappeler la loi qui pouvait les envoyer en prison et leur interdire 
d’exercer pour toujours. Ils n’osaient pas dire la vérité, qu’ils n’allaient pas risquer 
de tout perdre pour les beaux yeux d’une demoiselle assez stupide pour se faire 
mettre en cloque. À moins qu’ils n’aient sincèrement préféré mourir plutôt que 
d’enfeindre une loi qui laissait mourir des femmes. Mais tous devaient penser que, 
même si on les empêchait d’avorter, elles trouveraient bien un moyen, En face 
d’une carrière brisée, une aiguille à tricoter dans le vagin ne pesait pas lourd.”
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conta, precisa retornar quatorze vezes à “fazedora de anjos”, e, 
somente após quatro meses e meio de gravidez, encontra outro 
endereço, do qual sai enfraquecida, como “um animal doente que 
quer se esconder” (LEDUC, 2013, p. 466) e vai procurar abrigo na 
casa de sua mãe, que a leva ao hospital. A procura da ajuda da mãe 
por Thérèse pode ser interpretada como uma volta à origem após 
a provação final, que se segue a outras experiências de rejeição, 
permitindo que se sinta, finalmente, sozinha e orgulhosa de si: 
“Minha mãe me empurrou para frente. Encontrei-me de frente a 
um espelho. – Sua cinturinha. Você recuperou sua cinturinha, ela 
diz. Pela primeira vez, suas palavras não encontram ressonância em 
mim. Eu estava só. Enfim só.” (LEDUC, 2013, p. 478).

Diferentemente de Ernaux, que também primeiro recorre 
à ficção para narrar seu aborto, na narrativa autobiográfica, A 
Bastarda, de Leduc o aborto aparece de modo mais alusivo e 
elíptico, com menos detalhes e mais voltado para a recuperação 
após a saída da clínica, na casa de sua mãe, em fragmentos que 
são cortados por sua relação com o dinheiro, afirmando a recusa 
de aceitar que sua mãe gastasse com ela, mesmo quando passava 
por necessidades devido à fragilidade corporal. A diferença nas 
autoras no modo de retomar a experiência pode ter sido devida 
aos momentos de publicação, uma vez que as duas obras de Leduc 
datam de antes da legalização do aborto, enquanto a segunda 
narrativa de Ernaux, L’événement, foi publicada posteriormente.

Nathalie Carron-Lanlz, desde o ínicio de sua obra, aproxima seu 
texto do testemunho:

Através das palavras, o testemunho deixa uma 
marca carregada por sua intenção: sob a luz 
da experiência passada e única, ele tenta, em 
um primeiro momento, explicar uma situação 
pessoal imbrincada em uma problemática 
universal. Em um segundo, torna-se o suporte 
sobre o qual me apoio para esclarecer o 



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

374

momento presente, similar sem ser idêntico. 
Aqui, o contexto da maternidade e das 
gravidezes indesejadas, o contexto da lei e sua 
aplicação: abortos realizados na clandestinidade 
antes da lei Veil até a reinvindicação do direito 
fundamental à IVG. Essa escolha que é e será 
uma realidade inscrita na história dos direitos 
das mulheres. (CARRON-LANLZ, 2015, p. 8)

Dentre as autoras aqui mobilizadas, Carron-Lanlz é a mais 
jovem, cuja IVG também foi vivida mais cedo, aos 16 anos. Ela 
pertence aproximadamente a mesma geração de Schneck, que se 
difere da de Ernaux, também posterior àquela de Leduc. O que 
chama a atenção em seu texto, principalmente, são dois pontos 
principais: a experiência de três IVGs, de modo que viver também 
o preconceito de ter de repetir o ato e se julgada dentre a ficção 
criada pelos anti-aborto das mulheres que “usam o aborto como 
contracepção” e sua posição periférica – ainda que no território 
Francês – evidenciando as diferenças entre margem e centro.

Ao narrar seus abortos, a autora narra também a descoberta 
da sexualidade e a compreensão de seu corpo como capaz de 
portar, ou não, uma vida – compreensão presentes em todas as 
narrativas estudadas:

Ela experienciava uma realidade em pedaços: 
os limites de um corpo e do prazer sexual no 
feminino com a possibilidade concreta de portar 
nela uma vida e de formar um outro corpo, um 
outro ser. O poder foi-lhe dado agora de fazê-lo 
vir ou interromper o processo de vida que pode 
ser dado por uma mulher grávida. (CARRON-
LANLZ, 2015, p. 20)

Escreve sobre a agonia vivida para se conseguir uma consulta 
dentro do prazo legal, que até 2001 era de dez semanas; o 
julgamento dos médicos ou assistentes sociais quando a entrevista 
psicológica e o tempo de reflexão eram obrigatórios, agravado pela 
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repetição do ato; o dado geográfico que a obriga a voltar seis anos 
depois ao mesmo hospital de seus dezesseis, onde os abortos são 
realizados na ala de maternidade, o que já é em si uma violência 
simbólica; as dores, a solidão e o abandono enquanto sem direito 
a acompanhamento ou analgésicos, como escreve: “a mensagem era 
clara: ela escolhera a IVG e deveria assumir isso, não deveria sequer 
reclamar de qualquer mal-estar, mesmo se fosse insuportável, 
quanto menos incomodar os outros. Se a IVG era um direito, a 
humilhação, a ferida e a culpabilização continuavam a regra” 
(CARRON-LANLZ, 2015, p. 51).

Na obra de Schneck, a consciência de sua gravidez indesejada 
também vem acompanhada da constatação de como a diferença 
corporal entre homens e mulheres pode agir, fazendo-a sentir-
se como que apanhada por uma armadilha fisiológica, em suas 
palavras: “Que eu sou uma menina e não um menino, me prende 
novamente” (SCHNECK, 2015, p. 41). Ela utiliza o verbo, em 
francês, ratrapper, que significa alcançar ou agarrar novamente 
aquilo que se acreditava distante. Ernaux usa o mesmo verbo para 
se referir a sua situação, porém focando-se em sua origem social, 
na seguinte construção “j’étais ratrapée par le cul”, cuja tradução 
mais próxima poderia ser “o sexo me fez voltar à minha origem” 
(ERNAUX, 2011, p. 280). Enquanto Schneck sente a armadilha de 
seu corpo de mulher, que a impede de fazer amor livremente, 
Ernaux, apesar de também destacar a diferença dos corpos, 
situa como a grande armadilha, da qual o aborto é a solução, sua 
posição social, como se a gravidez quando jovem e solteira fosse 
o estigma de sua origem dominada. Mesmo que diferentemente, 
o sexo aparece como algo que não deveriam ter feito, pelo que 
terão de pagar com seu corpo, descrevendo o aborto como o 
sacrifício que as levou a uma forma de renascimento.

A experiência vivida por Leduc e Ernaux foi provavelmente 
mais violenta e solitária, pois, apesar de serem mais velhas do que 
Caron-Lanzl Schneck, ocorreram numa França anterior a 1968, 
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ainda extremamente conservadora, quando a própria necessidade 
de um aborto já passava por uma dupla condenação, a primeira 
de se ter exercido a sexualidade livremente e a segunda por não 
corresponder à idealização da maternidade. No entanto, a narrativa 
de Schneck não perde sua validez, pois representa a continuação 
dessa história não contada, a das mulheres que se submeteram a 
abortos, clandestinos ou não, não apenas na França, mas também 
nos diferentes países em que as mulheres têm de lidar com as mais 
diversas condições e lutar continuamente pela garantia de seus 
direitos, pois como afirmou Ernaux: “Sempre estive convencida 
de que nada estava ganho para as mulheres”13. A obra de Carron-
Lanlz, com seu estilo que integra suas vivências à história política 
e social das mulheres francesas e alhures, faz eco a tal afirmação 
de Ernaux, pois demonstra como a lei Veil foi apenas o início legal 
da história de um direito, quanto como apenas a lei não é capaz 
de garantir plenamente a realização deste direito. Sendo assim, 
essa transmissão através do compartilhamento da ruptura, do 
deslocamento do corpo social, é o que permite evidenciar-se as 
diferentes nuances da vivência do aborto, que a partir das obras são 
retiradas das sombras do indizível e ficam registradas na escrita, 
como um modo de (re)escrever o corpo e as vivências das mulheres 
na história, a partir de seus próprios discursos, e operar, retomando 
as palavras de Jean-Louis Jeanelle, uma forma de restituição que 
ocorre pela transformação em narrativa e sua difusão.
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LE CHÂTEAU DE MA MÈRE : 
AUTOBIOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA EM MARCEL PAGNOL

Juliana Rocha Campos1

Marília Santanna Villar2

O projeto “Ficção e História nas escritas autobiográficas: 
narrativas de infância” consiste em uma análise da escrita 
autobiográfica a partir da leitura de Souvenirs d’Enfance, série de 
quatro volumes autobiográficos do autor francês Marcel Pagnol. 
Após o estudo do primeiro volume, La Gloire de mon Père, tivemos 
como objeto de análise sua continuação, Le Château de ma Mère e 
sua adaptação para o cinema, Le Château de ma Mère (1990).

O gênero autobiográfico
Novas contribuições são feitas ao estudo do gênero 

autobiográfico a cada ano. Desde a publicação de Souvenirs 
D’Enfance, questões a respeito da própria definição de 
autobiografia e de sua relação com outros gêneros de escritas do 
“eu” foram levantadas entre os estudiosos da área. Uma primeira 
reflexão a respeito foi o conceito de “pacto autobiográfico” 
(LEJEUNE, 1975). Trata-se do contrato de verossimilhança entre 
narrador e leitor estabelecido através de elementos paratextuais 
visuais e verbais, tais como a capa, o título, o nome do autor, o 
prefácio e a dedicatória, além de ressalvas do “eu presente” 

1  Graduanda PIBIC/UFRJ. Lattes: https://lattes.cnpq.br/9435658219385637; 
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6710-7983.

2  Professora Doutora Associada/ UFRJ. Lattes: https://lattes.cnpq.
br/4007480540222215; ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4074-5827.
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feitas durante o texto e outras referências a elementos factuais 
comprováveis, explícitas ou entrelinhas. Houve várias críticas a 
esse primeiro trabalho de Philippe Lejeune, o autor reviu algumas 
de suas posições em publicações posteriores, mas a noção desse 
pacto permanece válida e pertinente para o estudo do gênero 
autobiográfico. A disposição dessas informações dá credibilidade 
à história e, através da exposição principalmente do nome próprio 
do autor-narrador, constrói-se no imaginário do leitor a figura de 
uma pessoa real, cuja existência pode ser atestada por documentos 
formais, como o registro civil3.

Mais recentemente, teorias a respeito da existência de 
uma dimensão ficcional própria da escrita autobiográfica têm 
movimentado as discussões a respeito do gênero. A hipótese 
da impossibilidade de cisão entre autobiografia e ficção 
justifica-se, a nível temático, a partir de análises que partem 
dos estudos freudianos do subconsciente humano, da memória 
e da autoimagem. Se o homem é facilmente manipulado por seu 
subconsciente, se sua memória é falha e sua autoimagem distorcida 
pelo outro, entra em cheque o compromisso da autobiografia com 
a verossimilhança. A nível formal, escolhas estilísticas e o trabalho 
com a linguagem também podem aproximar a autobiografia de 
gêneros literários.

A redação e a estruturação da história se fazem 
num tempo posterior ao do acontecimento 
descrito, o que provoca um desfasamento 
suscetível de transformar a realidade vivida. A 
narração do que se foi passa, obrigatoriamente 
pela reescrita adulta que modifica a matéria 
original. Por outro lado, a teoria freudiana das 
lembranças encobridoras, segundo a qual a 
memória registra o que é «indiferente» e não 

3  Dans beaucoup de cas, la présence de l’auteur dans le texte se réduit à ce seul 
nom. Mais la place assignée à ce nom est capitale: elle est liée, par une convention 
sociale, à l’engagement de responsabilité d’une personne réelle. [...] une personne 
dont l’existence est attestée par l’état civil et vérifiable (LEJEUNE, 1975, p. 23).
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o que é «significativo», hipoteca a verdade 
autobiográfica, pois confere às literaturas 
pessoais o estatuto de ficção inevitável. 
(OUELETTE-MICHALSKA, 2007 p. 39)4

Como defendido pela autora Ouleette-Michalska (2007), 
reescrever, condensar, ocultar ou adicionar informações são atos 
criativos intrínsecos às escritas pessoais. Marcel Pagnol, ao falar 
de seu processo de escrita em entrevistas e no próprio prefácio de 
La Gloire de mon Père, confirmou que o conjunto geral das obras 
talvez não reflita a realidade, já que precisou condensar anos 
de sua vida em poucas páginas. Além disso, é preciso chamar a 
atenção para o fato de que há uma diferença de mais de cinquenta 
anos entre a época dos acontecimentos narrados e a publicação 
desses relatos, portanto é praticamente inevitável a adição ou 
omissão de acontecimentos, conscientemente ou não. Há, pelo 
menos, um exemplo claro de modificação dos fatos narrados, em 
La Gloire de mon Père, quando Pagnol se apresenta como o filho 
primogênito de seus pais. Na realidade, o primeiro filho do jovem 
casal Joseph Pagnol e Augustine Lansot chamou-se Maurice Pagnol, 
nascido antes do casamento de seus pais e falecido aos quatro 
meses de vida. Durante os livros, sua existência foi completamente 
ocultada pelo autor. Mais do que isso, ao mencionar os meses que 
antecederam seu nascimento, ele descreve sua mãe como uma 
jovem inexperiente de dezenove anos, idade que ela tinha durante 
a sua primeira gravidez5.

Em Souvenirs d’Enfance, não temos o que Doubrovsky 
define como autoficção, mas há da parte do próprio autor o 
reconhecimento que sua autobiografia pode apresentar – e 
certamente tem – elementos que se afastam do que teria 
acontecido na realidade. Além disso, o legado de Pagnol como um 
dos maiores nomes do teatro e do cinema franceses nos permite 

4  Todas as traduções são da autora Juliana Rocha Campos.

5  Cf. HANN, Karin. Marcel Pagnol, un autre regard. Monaco, Éditions du Rocher, 2014.
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observar elementos ficcionais e cinematográficos em Souvenirs 
D’Enfance e que colaboraram para o trabalho de adaptação das 
obras para mídias visuais como o cinema. A escrita de Pagnol é 
extremamente visual, com descrições detalhadas do ambiente e 
dos personagens, capítulos curtos como cenas de teatro e com 
uma grande quantidade de diálogos em discurso direto.

Le château de ma mère
No segundo volume de Souvenirs D’Enfance, o autor dá 

continuidade à história de sua infância, com destaque especial para 
a relação com sua mãe, Augustine Lansot (1873-1910), descrita 
como uma jovem supersticiosa, delicada e doce. O autor expõe logo 
no prefácio de La Gloire de mon Père as motivações que o levaram 
a contar a própria história. É o seu pacto autobiográfico. Além de 
uma homenagem à família e amigos da época, Pagnol manifesta 
seu desejo de transmitir uma mensagem: a de que a única coisa 
imutável no mundo é o amor dos filhos por suas mães, como está 
na contracapa do livro Le Château de ma mère (1988):

Cette histoire est vraie, mais elle s’est passée il 
y a bien longtemps, quand vos grands-parents 
étaient encore des enfants…

À cette époque, des charrettes et des fiacres 
roulaient dans les rues, et quand une auto 
arrivait, on l’entendait venir de bien loin… 
Alors les chevaux prenaient le mors aux dents, 
et les gens couraient s’abriter sous les portes 
cochères… C’est pour vous dire que le monde 
change vite… Mais il y a une chose qui ne 
changera jamais: c’est l’amour des enfants pour 
leur mère, et j’ai écrit ce livre pour apprendre 
aux petites filles comment leurs fils les aimeront 
un jour… (PAGNOL, 1988, s.p.)

Em Souvenirs D’Enfance, o amor de Marcel por sua mãe é 
expresso de maneira sutil, mas muito significativa. A saúde frágil 
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de Augustine, que sofria de problemas pulmonares, fez Marcel 
assumir muito cedo o papel de seu fiel protetor. Apenas entre os 
dois primeiros livros da série, as palavras “pálida” ou “palidez” 
são utilizadas para descrevê-la pelo menos onze vezes e a palavra 
“pequena” é utilizada ao menos seis vezes, demonstrando a 
imagem que o autor guardou de sua mãe em seus últimos anos de 
vida antes de seu falecimento precoce, em 1910. O estado de saúde 
de Augustine não é, entretanto, revelado diretamente ao leitor. Há 
apenas um breve comentário de Marcel que, ao tentar convencer 
o pai a passarem mais tempo na casa de campo, argumenta que o 
ar das colinas faria bem à mãe. É por esse motivo que o anúncio 
repentino da morte de Augustine no último capítulo do livro é um 
choque para o leitor, ao mesmo tempo que palavras mais pesadas 
como “morte” ou “doença” são evitadas. No filme, sua fragilidade é 
retratada também de maneira sutil, através de planos fechados da 
câmera, que focam em suas expressões de medo, respiração forte 
e um desmaio durante a travessia em direção à Bastide Neuve. 
Para a cena que antecede o anúncio da morte de Augustine, a voz 
do ator Julien Ciamaca (Marcel) é cortada, marcando uma divisão 
entre esses dois períodos da vida de Pagnol: o que antecede a 
morte de sua mãe e o posterior a ela. Nesse momento, ouvimos 
apenas a narração de Pagnol, já adulto, em off. Augustine é o 
centro da cena. Ela aparece de branco, contrastando com o 
restante dos personagens, que vestem roupas escuras. Amigos 
da família ocupam a mesa de jantar iluminada à luz de velas. Os 
homens estão vestidos de preto. Toda a cena nos remete a um 
funeral. Augustine traz o prato principal à mesa e, enquanto os 
convidados se entretêm, mãe e filho são vistos entrando de novo 
em casa e trocando um momento íntimo. Em frente à lareira, 
Marcel dá colheradas de comida na boca da mãe, um símbolo da 
relação de cuidado e afeto entre os dois. O narrador, então, diz: 
“Le temps passe, et il fait tourner la roue de la vie comme l’eau 
celle des moulins” e anuncia a morte de Augustine, enquanto 
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vemos Marcel e Paul de mãos dadas, seguindo o caixão da mãe. 
São anunciadas ainda as mortes de Paul e de Lili, enquanto a 
câmera passa sutilmente ao efeito de câmera lenta, intensificando 
o sentimento nostálgico.

Lili des Bellons
Marcel aprendeu a ler aos quatro anos de idade e manteve 

desde cedo uma relação muito próxima com a literatura, lendo 
seus primeiros livros de aventura por volta dos seis anos. Seu 
gosto pelos livros era tamanho que sua mãe tentou proibi-lo de 
ler, pois acreditava que ele poderia sobrecarregar-se com muitas 
informações e “enlouquecer”. Entre suas primeiras leituras, ele 
menciona “O Pequeno Polegar”, “O último dos Moicanos”, “Le 
Chercheur de Pistes” e “Robinson Crusoé”, todos presentes de seu 
pai. O narrador Marcel define essas obras – que têm em comum 
enredos de aventura em meio à natureza – como as leituras mais 
impactantes de sua infância, pois pôde se identificar com os 
protagonistas e inspirar-se neles.

Em Le Château de ma Mère, é introduzido “Lili des Bellons”, 
apelido pelo qual era conhecido Baptistin Joseph David Magnan 
(1898-1918). Marcel e Lili tornam-se amigos quase imediatamente, 
apesar dos contrastes entre uma infância vivida na cidade e aquela 
vivida nas colinas. Marcel cresceu em Marselha, era filho de 
professor e amante da literatura, mas inexperiente em expedições 
na natureza. Lili, ao contrário, era um conhecedor da fauna e da 
flora da região onde nasceu, contudo leigo em assuntos dominados 
por Marcel, como a leitura e a ortografia. Os dois “opostos” se 
unem por uma admiração mútua e o desejo de aprender. Marcel 
enxerga em Lili os heróis dos livros de aventura que lia e tenta 
impressionar o amigo constantemente. A diferença de idade entre 
os dois amigos era de três anos, sendo Lili mais novo. A mesma 
diferença de idade tinham Marcel e seu irmão Paul, porém este 
último é referido frequentemente como “petit Paul”, enquanto Lili 
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foi retratado como mais velho em ambos os livros e nas adaptações 
de Yves Robert.

Com Lili, inicia-se um novo capítulo das aventuras de Marcel, 
que se apaixona, definitivamente, pela vida de “heremita das 
colinas”6. Ele aprende a montar armadilhas, a prever a chuva e 
é apresentado ao folclore da região. Em troca dos ensinamentos 
que recebe de Lili, Marcel sente a necessidade de exibir tudo o 
que havia aprendido na escola. Ele recita a tabuada e ensina a 
Lili as palavras mais longas e complexas que encontra em seu 
dicionário, palavras cujo significado nem ele mesmo sabia. Porém, 
um momento específico faz com que Marcel perceba que suas 
tentativas de impressionar o amigo eram desnecessárias, já 
que a relação entre os dois era de amizade verdadeira, não de 
competição. Durante o período escolar, ele recebe uma carta 
de Lili e sua primeira reação ao ver os erros de ortografia e os 
papéis de caderno amassados do amigo é rir. Com a ajuda de um 
dicionário e as correções de seu pai, ele redige sua resposta, em 
perfeita caligrafia e ortografia. Após ler novamente as duas cartas, 
ele reflete e decide reescrever a sua:

Je commençai par arracher, d’un coup sec, 
trois pages du cahier: j’obtins ainsi les dentures 
irrégulières que je désirais. Alors, avec une 
vieille plume, je recopiai ma trop belle lettre, en 
supprimant la phrase spirituelle qui se moquait 
de son tendre mensonge. Je supprimai aussi, 
au passage, les s paternels; j’ajoutai quelques 
fautes d’orthographe, que je choisis parmi les 
siennes: les orthollans, les perdrots, batistin, la 
glue et le dézastre. Enfin, je pris soin d’émailler 
mon texte de quelques majuscules inopinées. 
Ce travail délicat dura deux heures, et je sentis 
que le sommeil me gagnait… Pourtant, je relus 

6  Referência à passagem do livro em que Marcel escreve uma carta a seus pais e 
afirma ter encontrado sua vocação “hermitte” (“ermite”). Optamos, portanto, pela 
grafia “heremita” em português, que reproduz o erro ortográfico.
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sa lettre, puis la mienne. Il me sembla que 
c’était bien, mais qu’il manquait encore quelque 
chose: alors, avec le manche de mon porte-
plume, je puisai une grosse goutte d’encre, et 
sur mon élégante signature, je laissai tomber 
cette larme noire: elle éclata comme un soleil. 
(PAGNOL, 1988, p. 110-111)

Esse momento – em que Marcel procura deixar sua carta com 
erros de ortografia semelhantes aos de Lili –, apesar de muito 
significativo para compreendermos a amizade entre Marcel e 
Lili, não é abordado na adaptação dos livros para o cinema. Além 
disso, Yves Robert escolheu antecipar a aparição de Lili nos filmes, 
introduzindo o personagem ainda no filme La Gloire de mon Père 
(1990). Segundo ele, seu objetivo foi avançar a narrativa e, como 
os dois primeiros livros são complementares, essa antecipação não 
mudaria significativamente a história. De fato, suas adaptações se 
mantiveram bastante fiéis aos livros, como desejava Pagnol. Durante 
grande parte dos filmes, os diálogos e a narração de Jean-Pierre 
Darras seguem à risca as palavras do escritor. Porém, na cena do 
encontro entre Marcel e Lili, Yves Robert escolheu uma abordagem 
diferente. No livro, Marcel encontra uma das armadilhas de Lili, que 
assiste de longe à cena e grita para que Marcel não toque em sua 
armadilha. Marcel explica que estava apenas observando o pássaro 
e os dois continuam uma conversa amigável. Lili demonstra conhecer 
Marcel e a famosa “história dos Bartavelles” e, animadamente, pede 
que Marcel reconte o episódio. Na versão de Yves Robert, a última 
parte da cena é cortada e vemos apenas a aproximação de Lili, que 
questiona em tom intimidador o que Marcel faz ali.7 Em seguida, os 
dois meninos se encaram, como em um duelo.

Outra alteração feita pelo diretor em Le Château de ma Mère 
(1990) aparece com a inclusão de uma cena inexistente no livro. Ao 

7  Yves Robert escolheu introduzir Lili em meio à cena da caça, enquanto Marcel 
está perdido de seu pai e de seu tio. Os dois se encontram minutos antes da famosa 
“cena dos Bartavelles”.
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passar o Natal com os Pagnol, Lili conta a Marcel que sua família 
não celebra a data, o que causa surpresa ao amigo e a Joseph. Em 
seguida, Lili recita a tradicional frase provençal: “À l’an quevèn, se 
sian pas mai, que siguen pas mens” e traduz: “À la prochaine, si 
nous ne sommes pas davantage, que nous ne soyons pas moins.” 
Essa frase, dita no início do filme, é muito significativa, pois inicia 
o arco narrativo que se fechará ao final, com o anúncio das mortes 
do próprio Lili, Paul e Augustine. Falecido aos vinte anos durante a 
Primeira Guerra Mundial, Lili tem uma morte heroica. No filme, Yves 
Robert optou mais uma vez por utilizar o texto de Pagnol narrado 
em voz off, enquanto vemos a câmera passear em movimentos 
lentos entre as árvores e descer até o corpo do jovem, que deita 
pacificamente em meio a natureza e veste uniforme militar.

Próximos passos na pesquisa
Considerando o legado de Marcel Pagnol como um homem 

que viveu intensamente sua carreira, produzindo dezenas de 
filmes, peças e livros, interessa-nos investigar seu processo de 
autodescoberta como leitor e como autor, relatado em Souvenirs 
D’Enfance. A alfabetização precoce de Marcel e sua paixão pelas 
leituras de aventuras – narradas em La Gloire de mon père – o 
encontro com Isabelle, seu primeiro amor, e o encanto pelo mundo 
artístico (o pai dela escreve e recita poesias, Isabelle toca piano...) 
contados em Le Temps des Secrets. Analisaremos também sua relação 
com os estudos no liceu e seus primeiros passos como poeta.
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AUTOBIOGRAFIA E TRAJETÓRIA SOCIAL: 
ESCRITAS AUTO-SÓCIO-BIOGRÁFICAS DE 

EXPRESSÃO FRANCESA
Laura Barbosa Campos1

Considerações iniciais
É certo que a interlocução da literatura com as ciências sociais 

não é algo novo. Desde os relatos de viajantes do século XVI, 
passando pelo romance social no século XIX, ou pelos testemunhos 
da Shoah após a Guerra, toda literatura revela certo pensamento 
histórico, antropológico e sociológico.

No século XX, a emergência dos estudos culturais representou 
uma guinada na maneira de se conceber a cultura e acentuou a 
interface entre diferentes campos do saber, abrindo caminho para 
maior interdisciplinaridade e escapando da dicotomia entre o popular 
e o erudito. O lócus acadêmico matricial dessa virada metodológica foi 
a Universidade de Birmingham, na Inglaterra, onde foi criado o Centre 
for Contemporary Cultural Studies, na década de 60. Nomes como 
Raymond Williams, Richard Hoggart e Stuart Hall foram determinantes 
para essas reflexões que marcaram, não sem polêmica, uma inflexão 
nas pesquisas, além de terem influenciado a produção de uma literatura 
contemporânea em intenso diálogo com as humanidades.

Em A história é uma literatura contemporânea (2017), Ivan 
Jablonka questiona: “Pode-se conceber textos que sejam, ao 

1  Professora adjunta da UERJ. Lattes: https://lattes.cnpq.br/0974000196579614. 
Email: laurabcampos9@hotmail.com.
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mesmo tempo literatura e ciências sociais?” (p. 23). A pergunta 
do autor surge no sentido de defender maior liberdade de escrita 
da História, não para abrandar sua cientificidade, mas justamente 
para reforçá-la. Recorro aqui à mesma indagação, apesar de o meu 
foco ser distinto do propósito de Jablonka. Busco refletir sobre a 
criação literária contemporânea, mais precisamente sobre escritas 
de si — de expressão francesa — caracterizadas por forte interface 
com o campo da sociologia, como faz Annie Ernaux (1940), cujos 
escritos auto-sócio-biográficos inauguraram uma tendência que se 
consolida em autores da geração subsequente.

Trata-se de entrelaçamentos de relatos de vida e reflexão 
sociológica de escritores trânsfugas ou transclasses, terminologia 
sugerida pela filósofa Chantal Jaquet por ser desprovida de 
conotações axiológicas. Jaquet explica que a mobilidade social 
é frequentemente evocada através de metáforas espaciais com 
teor moral, descrita como ascensão ou queda (JAQUET, 2014, p. 
11). O termo trânsfuga de classe, utilizado por Pierre Bourdieu 
(ele próprio um trânsfuga) em Esboço de auto-análise, assim 
como por Annie Ernaux e pelos outros autores aqui elencados — 
todos altamente tributários do sociólogo — parece ser o menos 
inadequado, pelo fato de evocar a mobilidade social. Entretanto, 
ainda assim, a expressão é problemática pela carga pejorativa 
presente na ideia de fuga, de deserção e até mesmo de traição. 
«Le transfuge est par excellence une personne qui change son 
allégeance à l’égard d’un pays ou d’un parti politique pour un autre 
et il est toujours suspecté d’être un renégat» (JAQUET, 2014, p. 
12). Sendo assim, Jacquet forja o neologismo transclasse inspirada 
no vocábulo transexual, ela explica:

Il paraît plus judicieux de parler de transclasse 
pour désigner l’individu qui opère le passage 
d’une classe à l’autre, en forgeant ce néologisme 
sur le modèle du mot transsexuel. Le préfixe 
«trans», ici, ne marque pas le dépassement ou 
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l’élévation, mais le mouvement de transition, de 
passage de l’autre côté. Il est à prendre comme 
synonyme du mot latin trans, qui signifie «de 
l’autre côté», et il décrit le transit entre deux 
classes. (JAQUET, 2014, p. 13)

Partirei de comentários sobre os textos de Ernaux para, em 
seguida, realizar apontamentos sobre alguns escritos marcados 
pelo legado de Bourdieu e, sobretudo, pela literatura de Annie 
Ernaux, a saber Didier Eribon (1953), Édouard Louis (1992) e Nesrine 
Slaoui (1994).

Auto-sócio-biografia de Annie Ernaux
As narrativas autobiográficas que mobilizam a memória familiar 

estabelecem ora uma afiliação, ora uma desafiliação em relação à 
genealogia ou à posição do indivíduo no grupo. Nesse sentido, as 
questões envolvidas na construção da memória familiar são sempre 
de caráter sociológico, porque são produzidas na interação entre a 
subjetividade e a norma coletiva familiar, forjando uma identidade 
social do indivíduo (MUXEL, 2002, p. 8). No caso das escritas de si, 
realizadas por autores que vivenciam uma migração social, esse 
componente sociológico é potencializado e escancara angústias e 
clivagens, como acontece nos textos de Annie Ernaux

Desde 1983, com a publicação de O Lugar, a escritora 
desenvolve uma literatura de cunho autobiográfico em intensa 
interface sociológica, e vem trilhando um percurso inspirador 
para novos nomes da literatura contemporânea. A auto-sócio-
biografia de Annie Ernaux, termo empregado pela própria autora 
para denominar sua prática literária, parece interpelar diretamente 
outros escritores em situação de mobilidade social e funcionar 
como uma escrita disparadora de outros textos. 

Ernaux desenvolve um projeto literário que se situa “entre a 
literatura, a sociologia e a história” (ERNAUX, 2003, p. 74). Em suas auto-
sócio-biografias, o eu é transpessoal, desdobrando-se em coletivo, 
como explica a autora no prefácio do volume Écrire la vie (2012):
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Je n’ai pas cherché à m’écrire, à faire œuvre de 
ma vie: je me suis servie d’elle, des événements 
généralement ordinaires, qui l’ont traversée, des 
situations et des sentiments qu’il m’a été donné 
de connaître, comme d’une matière à explorer 
pour saisir et mettre au jour quelque chose 
de l’ordre d’une vérité sensible. J’ai toujours 
écrit à la fois de moi et hors de moi, le «je» 
qui circule de livre en livre n’est pas assignable 
à une identité fixe et sa voix est traversée par 
les autres voix, parentales, sociales, qui nous 
habitent. (ERNAUX, 2012, p. 7)

Para a autora, a literatura é uma forma de luta contra 
violências sociais e de gênero, na qual sua experiência de 
mobilidade de classe é incontornável. As narradoras de Ernaux 
se apresentam como um ser cindido entre dois universos sociais, 
entre duas culturas e entre duas línguas representantes de 
universos distintos. A escola, meio de promoção social, se mostra 
um instrumento ambíguo, responsável pelo surgimento de uma 
distância dolorosa entre a jovem adolescente e seu ambiente 
familiar. Nesse sentido, a literatura de Ernaux retraça um percurso 
social, linguístico e cultural: da língua legada pelos pais, aos códigos 
da elite burguesa, inculcados, em larga medida, pela escola. Essa 
experiência do entre-dois, vivenciada pela narradora-transclasse, 
é indissociável de dois sentimentos dolorosos: a vergonha e a 
culpa por ter “traído” o seu meio de origem. O sentimento de 
traição é anunciado na epígrafe de O Lugar, tomada emprestada 
de Jean Genet: “Arrisco uma explicação: escrever é o último 
recurso quando se traiu” (2021, p. 5).

Seja em O Lugar, em La Honte [A vergonha] (1997) ou ainda 
em Mémoire de fille [Memória de moça] (2016), as narradoras 
de Ernaux não apresentam traços de heroísmo, tampouco visam 
suscitar admiração ou emulação. O que esses textos desvelam é 
o estigma de classe e proporcionam o reconhecimento empático 
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de uma situação de dominação em escritores e escritoras 
transclasses. Nesse sentido, sua literatura interpela e encontra 
eco em um número expressivo de escritas de si, contemporâneas 
de autores que também escaparam do determinismo social e 
vivenciam a complexa condição de transclasses. Sem pretensão a 
um mapeamento exaustivo, destaco aqui alguns nomes fortemente 
interpelados por Ernaux.

Didier Eribon, Édouard Louis e Nesrine Slaoui
Oriundo de uma família proletária do nordeste da França, 

filho de pai operário e mãe faxineira, Didier Eribon escapa do 
estigma da reprodução social e desponta como jornalista, filósofo 
e escritor no meio cultural francês no final dos anos 80, quando 
lança a biografia de Michel Foucault. Professor na Universidade 
de Amiens, suas publicações são essencialmente de cunho 
teórico, até 2009 — ano em que publica Retorno a Reims, obra 
autobiográfica traduzida em dezenas de línguas e adaptada para 
o cinema em 20212.

Assim como em O Lugar, Retorno a Reims é motivado pela 
notícia da morte do pai do narrador-autor, com quem cortara 
relações há anos e ao qual se refere como aquele “que personificava 
tudo aquilo de que quis fugir, tudo aquilo com que quis romper, 
e que, certamente, tinha constituído para mim uma espécie de 
modelo social negativo” (ERIBON, 2020, p. 19). Depois da morte do 
pai, o narrador retorna à cidade e decide escrever sobre a história 
da família de forma articulada com a História da sociedade francesa 
em dado tempo e lugar. O diálogo com O Lugar é nítido e a presença 
de um eu transpessoal também aproxima os dois autores. Trata-
se de uma primeira pessoa que retrata diferentes modalidades de 
estruturas sociais, em uma espécie de “introspecção sociológica” 
que fala de si, mas busca análises, e que possivelmente não existiria 
sem a auto-sócio-biografia ernausiana. Diante das metamorfoses 

2  Retour à Reins (Fragments), documentário realizado por Jean-Gabriel Périot.
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vivenciadas pelos transclasses, do estranhamento pelos modos 
de falar e pelas diferenças entre o mundo dos dominantes e o 
mundo dos dominados, a leitura de Ernaux abriu caminho para o 
reconhecimento empático:

Reconheci precisamente o que vivi nesse 
momento ao ler os livros que Annie Ernaux 
dedicou a seus pais e à “distância de classe” 
que a separou deles. Neles, ela evoca 
maravilhosamente esse mal-estar que sentimos 
ao retornar aos pais depois de ter saído não 
somente da casa da família, mas também 
da própria família e do mundo aos quais, 
apesar de tudo, continuamos a pertencer, e 
esse sentimento desconcertante de estar ao 
mesmo tempo em casa e num mundo estranho. 
(ERIBON, 2021, p. 31)

Eribon parece ter encontrado uma chave de leitura-escrita 
de si em Ernaux, assim como, alguns anos depois, o escritor 
Édouard Louis também será interpelado pelo próprio Eribon 
e por Annie Ernaux. Apesar de jovem, Louis já é um autor 
bastante profícuo. Emblematicamente, sua primeira publicação 
foi um livro teórico composto por uma coletânea de artigos em 
homenagem ao sociólogo Pierre Bourdieu e que contou com 
a participação tanto de Annie Ernaux quanto de Didier Eribon3. 
Toda a obra propriamente literária de Louis é essencialmente de 
cunho autobiográfico e em articulação com os seguintes temas: 
luta/mobilidade de classes e violência homofóbica. Assim como 
Ernaux, Louis também dedicou dois livros às figuras parentais, 
em Qui a tué mon père [Quem matou meu pai] (2018), ele 
denuncia a deterioração física de seu pai causada pelas mazelas 
do mundo social; e em Combats et Métamorphose d’une femme 
[Combates e metamorfoses de uma mulher] (2001), as violências 
de gênero e de classe vivenciadas pela mãe do escritor ocupam 

3  Pierre Bourdieu: L’insoumission en héritage. Paris: Puf, 2013.
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o centro da narrativa. Seu livro mais recente, Changer: Méthode 
[Mudar: Método] (2021), expõe a metamorfose física e psíquica 
engendrada por sua migração social que se realiza em paralelo ao 
deslocamento geográfico. Do vilarejo natal na região da Picardia 
à mudança para Paris, passando por Amiens, o leitor acompanha 
as diferentes etapas das transformações. Eribon também ocupa 
um lugar de destaque em Changer: méthode, ao lado de Bourdieu 
e Annie Ernaux. O remense atua como modelo de escritor, capaz 
de narrar sua mobilidade social, mas também suas experiências 
homossexuais, perfil com o qual Louis se identifica. Referindo-se 
a uma palestra de Eribon, o narrador de Louis relata:

et comment le mouvement dans un monde 
immobile lui a permis de voir la réalité autrement 
(et je pense: comme toi). [...]
Je sentais quelque chose se soulever en moi mais 
je ne savais pas encore ce qui se passait.
Il continue. Il décrit l’impossibilité de parler à 
sa propre famille à cause de sa transformation 
et de son éloignement. Il raconte comment à 
vingt ans il est parti à Paris, la capitale, la grande 
ville où tout semblait possible, pour étudier la 
philosophie et pour vivre plus librement qu’à 
Reims, sa ville natale. [...]. Tout changeait autour 
de moi. Maintenant je comprenais ce que j’avais 
ressenti dès ses premières phrases: Pourquoi est-
ce que je n’avais pas fait comme lui? Pourquoi 
est-ce que moi je n’étais jamais parti à Paris - 
comme lui? (LOUIS, 2021, p. 171-172)

A narrativa do deslocamento geográfico em concomitância 
ao deslocamento social é um aspecto que atravessa as obras dos 
quatro autores aqui mencionados, da precursora Annie Ernaux 
à jovem Nesrine Slaoui, da mesma geração de Louis. Illégitimes 
[Ilegítimos] (2021), seu primeiro livro, é caracterizado por um 
estilo híbrido, a um só tempo uma escrita íntima e coletiva. Ao dar 
centralidade à história de sua família, que é, também, a história 
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da precariedade laboral e das mazelas dos imigrantes mabrebinos 
no país da “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”, Slaoui caminha 
igualmente na esteira do eu transpessoal de Annie Ernaux, trazendo 
uma escrita de si com certo distanciamento, além de apresentar 
um olhar ensaístico bastante documentado, análises sociológicas e 
pesquisa histórica em um trabalho estético com a linguagem.

Slaoui cresceu na periferia da pequena cidade de Apt, no sul 
da França. Assim como Ernaux, é proveniente de um meio popular 
semirrural. O pai é pedreiro e a mãe faxineira, tendo sido a primeira 
da família a obter o Bac4. O incipit de Illégitimes caracteriza o local da 
infância da narradora de forma bastante depreciativa:

C’est une ville où les trains ne circulent plus. 
Depuis des décennies. Seuls des bus relient 
la sous-préfecture du Vaucluse au reste de la 
région. Des bus qu’il faut attendre un temps 
qui semble plus long qu’ailleurs, tout est ici 
plus lent, plus fastidieux, plus amorti. (SLAOUI, 
2021, p. 8, grifos da autora)

Ao evocar uma cidade onde os trens não circulam, a aproximação 
com o sentimento de isolamento é imediata. A inacessibilidade 
geográfica pode ser lida como uma metáfora da segregação social 
vivenciada pela família da narradora e pelos habitantes daquela região 
pobre e periférica. Cumpre destacar que se trata essencialmente de 
uma comunidade de descendentes de imigração magrebina na França. 
O local é descrito através de um campo semântico bastante negativo: 
lento, enfadonho, amortecido. Dois pontos são claros nessas breves 
linhas: a inacessibilidade (ou a mobilidade precária) e o tédio.

A periferia de Apt é sempre associada à segregação, monotonia 
e enclausuramento. O presente da narrativa é o período do primeiro 
confinamento durante a pandemia de covid, em março de 2020. A 
narradora, então jornalista em Paris, retorna ao domicílio familiar para ali 

4  O Baccalauréat, ou Bac é uma qualificação acadêmica realizada no final do 
ensino médio francês e que permite o ingresso na educação superior.
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permanecer durante a crise sanitária. O confinamento pelo Coronavírus 
representa o paroxismo de um enclausuramento pré-existente daquela 
comunidade. Desta vez, a estadia na casa dos pais teria uma duração 
indeterminada, o tempo exigido pela pandemia e o tempo também de 
transpor a distância que se instalara entre a narradora e seu meio de 
origem como um efeito colateral de sua migração social.

Assim como em Eribon e em Louis, em Slaoui, o trânsito 
social é apresentado em paralelo aos deslocamentos físicos 
da protagonista. Em 2012, ela deixa o domicílio da família para 
se instalar, primeiro, em Avinhão e, em seguida, na cidade de 
Grenoble. Em fase posterior, se transfere para Paris para cursar 
Ciências Políticas no prestigiado Institut de Sciences Politiques de 
Paris, sua formação acadêmica transparece no texto, tanto pelas 
referências teóricas evocadas (Pierre Bourdieu, Fabien Truong), 
como pelo olhar analítico apurado da autora-narradora sobre o 
seu próprio percurso de transclasse.

O paralelismo entre deslocamento social e deslocamento 
geográfico corresponde ao gradual afastamento das práticas sociais 
de origem, trazendo, por exemplo, modificações de vestuário 
e alimentação em maior afinidade com as referências da elite 
burguesa. As diversas mudanças de cidade da narradora (Apt - 
Avinhão - Grenoble - Paris) podem ser lidas como etapas da trajetória 
de uma transclasse, que é sempre processual e marcada por fases 
intermediárias de idas e vindas e passagens por diferentes frações 
de classe. Referindo-se ao momento que precede a transferência 
de Avinhão para Grenoble, a narradora diz: «jusqu’à présent, même 
en vivant seule à Avignon, je m’étais organisée pour faire des aller-
retours tous les week-ends à Apt, et n’avais pas encore rompu avec 
mes proches» (SLAOUI, 2021, p. 111). Subtende-se no trecho em 
destaque, o sentimento de ruptura vivenciado por uma narradora 
que expõe o “habitus clivé” (BOURDIEU, 2005).

À maneira da auto-sócio-biografia de Annie Ernaux, Illégitimes 
se constrói entre o individual e o coletivo, entre a literatura, a 
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sociologia e a história. Slaoui mobiliza referências do mundo dos 
dominados, visto como ilegítimo dentro dos padrões construídos 
a partir de critérios e valores da elite dominante. Em uma 
abordagem em sintonia com os estudos culturais, traz o popular 
para o primeiro plano através da presença do rap e mesclando 
cultura periférica, literatura canônica e teóricos consagrados. «La 
bibliothèque municipale était devenue mon refuge. [...]. Trouvant 
dans les livres le même apaisement que dans le rap» (2021, p. 42-
43), afirma a narradora.

Em Slaoui, assim como em Ernaux – como também em 
Édouard Louis –, o corpo combalido do pai traz as marcas da luta 
de classes. Slaoui recorre ao texto de Annie Ernaux como epígrafe 
do capítulo dedicado ao pai. Lê-se:»Je voudrais 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. Annie Ernaux, La Place» 
(SLAOUI, 2021, p. 117).

Ao exercer a atividade de pedreiro, que demanda esforço físico 
intenso, o corpo do pai, imigrante marroquino, apresenta desgastes 
associados à sua atividade laboral e a dificuldade de acesso aos 
cuidados médicos necessários é intensificada pela insegurança 
linguística em francês, algo vivenciado como uma espécie de 
mutilação social.

Se em Ernaux as marcas linguísticas do meio de origem, com 
forte presença do patoá do interior da França, é fonte de separação 
e sofrimento, em Slaoui, a dificuldade linguística do pai não se 
apresenta como fonte de conflito com a filha, mas como um forte 
elemento de vulnerabilidade, falta de autonomia e segregação da 
figura paterna. 

Considerações finais
A auto-sócio-biografia de Annie Ernaux desbravou caminhos 

e foi determinante para as gerações subsequentes em situação de 
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mobilidade social, como Didier Eribon, Édouard Louis e Nesrine 
Slaoui, cada um desses escritores com suas especificidades, mas 
todos eles interpelados pelo projeto literário ernausiano que instaura 
uma escrita de si em articulação com o mundo social ou, nas palavras 
de Didier Eribon, uma “introspecção sociológica”. Ernaux construiu 
um ambiente literário propício para o desenvolvimento de uma 
escrita autobiográfica centrada nas situações de dominação social e 
nos conflitos vivenciados por escritores transclasses.
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BRECHAS NA LUSOFONIA DA 
REVISTA MODERNA: TRADUÇÕES, TRANSCRIÇÕES E 

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS1

Luciana Persice Nogueira-Pretti2

Primeira empreitada editorial do empresário paulista Martinho 
Botelho (1867-1914), a Revista Moderna (1897-1899, 30 números) é 
uma publicação ora quinzenal, ora mensal, editada e impressa em 
Paris, que reúne escritores brasileiros e portugueses, em sua maioria 
consagrados, em torno da figura de Eça de Queiroz (grande chamariz 
do periódico, que, por essa razão, é objeto de ensaios e teses no 
Brasil). Garante-se, assim, uma qualidade literária excepcional, ao 
mesmo tempo em que se cunha uma particularidade: a revista visa 
exclusivamente o leitor brasileiro3 e pretende informá-lo sobre 
assuntos da Europa, não somente da França. É o que esclarece 
Raphael Quintela, em sua tese sobre os periódicos franco-brasileiros 
desse período, considerando que a Revista Moderna se distingue 
das demais devido ao seu “caráter nitidamente menos centrado 
na cultura francesa”4 (QUINTELA, 2013, p. 90). Entretanto, nem a 

1  Esse ensaio foi desenvolvido como desdobramento da pesquisa PIBIC sobre a 
“Relevância e recepção da tradução junto ao meio intelectual francês da Belle Époque” 
(iniciada em 2016, UERJ). 

2  Professora Adjunta do Setor de Francês, ILE-UERJ; Procientista da UERJ. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4872144129854964. ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-
4374-5347.

3  Como afirma em nota que se reproduz ao longo dos números: a “Revista Moderna 
— à parte a sua feição literária — é um CORREIO ILUSTRADO criado exclusivamente 
para o Brasil” (Revista Moderna, n° 1, 15/05/1897, p.2; caixa alta usada no original).

4  As traduções de textos críticos não referenciadas aqui são minhas.

http://lattes.cnpq.br/4872144129854964
http://orcid.org/0000-0003-4374-5347
http://orcid.org/0000-0003-4374-5347
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visada europeia nem a proeminência dos nomes impede a forçosa 
atração pela cultura e língua francesa, e pelos temas em voga na 
imprensa parisiense em seu tempo.

Identificando-se como “Magazine Ilustrado” e “Publicação de 
Artes e Letras” (informação que figura na capa em quatro diferentes 
composições de subtítulo ao longo de sua curta existência), a 
revista apresenta, além de textos em prosa e poemas de autores 
renomados,5 crônicas, reportagens, sessões de variedades 
(políticas, sociais, artísticas, econômicas e esportivas), e rubricas 
de moda, música e humor – as duas primeiras costumando vir ao 
final dos números (seguidas de reclames publicitários) e os quadros 
humorísticos podendo também entremear as diferentes sessões.

Nos ateremos, aqui, justamente, a essas rubricas não assinadas 
por grandes nomes do meio intelectual, artístico e literário 
lusófono. Essas “rubricas menores”6, porém, apresentam um 
interesse específico: abrem espaço à cultura e à língua francesas, 
num periódico que privilegia a lusofonia. No tocante ao espaço 
ou brecha ao estrangeiro, queremos ressaltar, aqui, os elementos 
de transferência cultural que costumam ser esquecidos noutros 
estudos sobre a Revista Moderna, que é, sobretudo, mas não 
somente, instrumento de promoção e porta-voz de autores de 
destaque na literatura realista lusófona da época. Assim, ao lado 
das rubricas menores, outra brecha que merece atenção ocorre 
por meio das episódicas inclusões de traduções de textos literários 
para o português entre as páginas da revista. Uma derradeira 
brecha (na fortaleza lusófona que caracteriza a revista) leva-nos 

5  São, ao todo, 29 portugueses e 10 brasileiros. A predominância numérica dos 
portugueses é contrabalançada pela constância dos brasileiros, sobretudo Eduardo 
Prado, Domício da Gama, Valentim Magalhães e Magalhães de Azeredo. Entre os 
portugueses, encontram-se Trindade Coelho, Abel Botelho, Maria Amália Vaz de 
Carvalho, Conde de Arnoso, Conde de Ficalho, Luis de Magalhães, só para citar 
alguns. A veia realista predomina entre os escritores de ambas as nacionalidades.

6  A rubrica “Esportes”, embora também venha ao final dos volumes compõe-
se, sobretudo, de matérias de caráter jornalístico, próximo, enquanto gênero, da 
reportagem – que será vista em outra ocasião.
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a comentar a existência de ao menos um modelo de magazine 
literário ilustrado francês, em termos de estética e temáticas: a 
Revue Illustrée7.

Apoiamo-nos em aportes crítico-teóricos do historiador 
da cultura Michel Espagne (2018), que desenvolveu o conceito 
de transferência cultural; de Blaise Wilfert (2002), estudioso da 
importação literária na França do período em questão; de Ana 
Luiza Martins (2001), pesquisadora do periodismo nacional, suas 
práticas culturais e seu contexto; e de Évanghélia Stead (2018), 
especialista em circulação de periódicos finisseculares franceses.

A presença discreta da tradução literária
A noção norteadora de estudo sobre uma revista multinacional, 

como é o caso da Revista Moderna, é a de transferência cultural, 
estabelecida por Michel Espagne nos anos 1980. Para além da 
constatação da circulação de conteúdos de uma língua para outra, 
ou de uma cultura para outra, Espagne focaliza seu interesse 
na ressignificação ou reelaboração dos conteúdos transferidos, 
enquanto criação e produção (e não simples cópia e/ou reprodução 
– que se inferem quando se fala em “influência” de uma cultura 
sobre outra) (ESPAGNE, 2018, p.8). Dentro desse entendimento 
criativo da transferência cultural, pode-se conceber a presença 
de elementos da língua e da cultura francesas entre as páginas 
do periódico como fatores de uma interlocução pretendida pelos 
editores e escritores, a um só tempo, com seus leitores (brasileiros 
cosmopolitas abastados, potenciais residentes – permanentes ou 
temporários – nalguma capital europeia) e com o meio artístico e 
literário mais imediato (também ele cosmopolita), que frequenta 
o espaço físico da revista e suas redes de sociabilidade.

7  Numa surpreendente coincidência, retornamos a nossa pesquisa de base (ver nota 
n° 1), que se desenvolve em torno das revistas que integram o universo intelectual da 
Belle Époque mais imediatamente proustiano. Foi a Revue Illustrée que publicou, em 
1892, o que viria a ser conhecido como o “Questionário Proust” – ancorando, mesmo 
que indiretamente, esse ensaio à pesquisa sobre a recepção da tradução junto ao meio 
intelectual em que Proust transitou. Mas esse é tema de outro ensaio.
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Nesse sentido, a presença de literaturas estrangeiras denota 
um movimento para fora do universo lusófono, revelando uma 
estratégia de apropriação dos textos traduzidos com fins a 
integrar-se ao conjunto das revistas publicadas em Paris, que estão 
importando, abundantemente, essas literaturas, reverberando 
ora nomes de destaque e em plena voga, ora nomes do ambiente 
artístico-social do entorno da revista – como se verá a seguir.

Primeiramente, constata-se que as traduções para o português 
constituem uma produção limitada quantitativamente, mas 
coerente no tratamento de seu conjunto. Há apenas nove textos 
literários de outras literaturas nacionais ao longo dos números, 
e sua presença no periódico não é imediata: as duas primeiras 
ocorrências se dão no volume n° 12, de 01/01/1898, número de 
Natal e Ano Bom, em que, talvez não coincidentemente, ocorre 
uma mudança no subtítulo da revista – podendo significar uma 
reorientação mais profunda na política editorial – que passa 
a incluir textos estrangeiros traduzidos. Como se poderá notar, 
a partir do n° 26, haverá um texto traduzido a cada publicação 
– o que representa uma incidência constante na última fase da 
revista, numa reversão radical com relação ao seu primeiro ano de 
existência. Por ordem de aparição, são elas: 

1) R.M. n° 12, 01/01/1898: o poema “Amor Fatal”, de “J.P.” [Jean-
Paul] Elhem” (autor dramático e letrista francês, acompanhado de 
fotografias do importante fotógrafo português A. [(Augusto)] da 
Cunha – imagens do ator francês Séverin como Pierrot); 

2) R.M. n° 12, 01/01/1898: “O Milagre de Parun Baghat”, 
Rudyard Kipling (1865-1936, escritor britânico nascido na Índia);

3) R.M. n° 15, 15/02/1898: “Os Inoítos” (traduzido do original 
inglês), de Kipling (tradução de “Paulo de Montbert”);

4) R.M. n° 20, 01/05/1898: “A Música de Wagner” (Tirado do livro 
de Tolstoï: O que é arte?), de “Leão Tolstoï” (o russo Liev Tolstói, 1828-
1910, tem esse livro traduzido na Inglaterra e na França no mesmo 
ano de 1898);
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5) R.M. n° 26, dez. 1898: “Natal Russo”, conto da “Baronesa 
Elizabeth de Frédéricksz” (escritora não identificada);

6) R.M. n° 27, jan. 1899: “Dobbs. Conto americano original de 
Bret-Harte”, do norte-americano Bret Harte (1836-1902, nome 
corretamente escrito sem hífen);

7) R.M. n° 28, fev. 1899: “O Judeu Errante” (conto de R. Kipling);

8) R.M. n° 29, mar. 1899: “Kaatje”, conto do belga Camille 
Lemonnier (1844-1913);

9) R.M. n° 30, abr. 1899: “Kali”8, do escritor francês Guy de 
Maupassant (1850-1893).

A tradução, na única vez em que é referenciada, é indicada como 
subtítulo da obra: “Os Inoítos” – texto que possui indicação de nome 
de tradutor, Paulo de Montbert (não há informações sobre ele na 
internet, talvez se trate de pseudônimo), que “assina” o texto ao final, 
numa confusão formal entre tradução e autoria. Essa confusão ou 
fusão faz parte de uma certa opacidade jurídica quanto ao estatuto 
do tradutor ainda nesse momento. O crítico Blaise Wilfert, em seu 
estudo sobre os importadores de literaturas estrangeiras na França 
da Belle Époque, esclarece que, ao longo do século XIX, por meio 
do avanço da regulamentação do trabalho e do ofício da tradução 
(Convenção de Berna, 1886; Acordos de Paris, 1896; Acordos de 
Berlim, 1908), “assimilou-se progressivamente a proteção das 
obras estrangeiras à das nacionais”, o que dificultou a difusão das 
traduções. Por extensão, “assimilou-se o tradutor ao autor” (WILFERT, 
2002, p. 35) – e os desdobramentos em termos de pagamento de 
direitos autorais, contratação de profissionais registrados e outros 
procedimentos normativos explicam o frequente apagamento dos 
traços do trabalho da tradução e do tradutor – inclusive no caso 
de traduções de pequenos textos feitas nas e pelas revistas. Assim, 
entende-se o trabalho anônimo de tradução que se constata nas 
demais ocorrências, não referenciadas, da Revista Moderna.

8  Em francês, “Châli”, novela publicada em 1884.
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No caso do primeiro texto de Kipling a ser veiculado na revista 
(seguindo uma verdadeira moda na Europa), “O Milagre de Parun 
Baghat”, percebe-se que o tradutor do título não é o mesmo do texto 
(fenômeno que se nota em outros textos da revista), pois o nome 
do personagem, no texto, é Purun Bhagat, como no original; resta 
saber se a diferença do nome no título se deve a aportuguesamento 
expresso ou a erro de tipografia. 

O anunciado “conto americano original” de Bret Harte (autor 
então de projeção nos Estados Unidos e na Europa) não é um conto, 
mas trecho de um romance, The Story of a Mine; a referência ao 
“original” de Bret Harte talvez sinalize, para o leitor da época, que 
se trata de uma adaptação a partir do original – de onde nomear um 
trecho extraído de um texto maior –, prática corrente nas revistas 
da época: era usual dar um título ao fragmento escolhido para 
publicação (fragmento que, no original, não tem título).

O segmento sobre Wagner, “tirado do livro” de Tolstói recebe 
tratamento semelhante: o capítulo “A Obra de Wagner” é aqui 
renomeado (mas não identificado como capítulo), e cortado (com 
indicação dos cortes e supressões por meio de asteriscos, o que deixa 
o procedimento claro e aceitável), não havendo, porém, indicação da 
língua de origem (muito da literatura russa chega ao português, nesse 
período e mesmo depois, pelo intermédio da tradução francesa, e 
parece ser esse o caso)9; o livro em questão foi traduzido, também em 
1898, para o francês e o inglês, sendo, assim, uma obra de crítica de 
arte de extrema atualidade, além de polêmica.

Como anunciado na própria Revista Moderna de janeiro, o 
conto de Camille Lemonnier fora recentemente publicado na 
Revue Illustrée (n° 3, janeiro de 1899), importante revista ilustrada 
parisiense, e sua reprodução traduzida exemplifica a prática 

9  Na frase inicial do texto lê-se “As obras de Ricardo Wagner são, depois de 
alguns anos...”, “depois” no sentido de “há” (o francês depuis é um falso cognata, 
que tem, aqui, o sentido de “desde”), o que permite concluir que o erro na 
tradução denuncie a língua de origem como sendo o francês.
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corrente, à época, da inclusão de material alheio: no n° 27 da 
Revista Moderna, os editores já haviam assinalado a existência 
desse conto: “Revue illustrée. Publicação quinzenal. Ludovic 
Baschet, éditeur. Paris. No fascículo de 15 de janeiro notamos um 
belíssimo conto de Camille Lemonnier” (R.M., n° 27, p. 12); não há 
qualquer indicação de uma cessão de direito por parte do autor.

O mesmo ocorre com a tradução do texto de Maupassant – 
que já havia morrido à época, mas cujo texto, nos moldes de hoje, 
implicaria numa autorização com exigência de créditos.

A não aplicação, à época, de cessão de direitos autorais e de 
menção a ela fica clara nessa observação do pequeno conjunto 
de textos ficcionais importados, traduzidos sem identificação de 
tradutor (o único caso sendo, possivelmente, por pseudônimo).

Dos nove textos, três são de Kipling e um é de Bret Harte – 
perfazendo um total de quatro originalmente de língua inglesa. Dos 
cinco restantes, três são originalmente de língua francesa (autoria 
de Elhem, Lemonnier e Maupassant – dois franceses e um belga); 
um é russo mas possivelmente traduzido por intermédio da versão 
francesa; e o conto natalino da escritora russa10 também pode ter 
sido traduzido a partir do francês, seja porque o texto foi traduzido 
do russo para o francês, seja porque a autora escreveu diretamente 
em língua francesa (suposição plausível nesse caso pois a aristocracia 
russa costumava ser também francófona; assim, não se trataria, 
então, de uma tradução); de todo modo, segundo referência no 
Expediente, essa autora, de fato, colaborou (ou seja, não foi incluída 
à sua revelia) para a revista. Predomina, assim, apesar da voga da 
obra de Kipling na Europa, a tradução a partir do francês.
10  A autora e seu texto são assim identificados no Expediente da revista: 
“Baronesa Elisabeth de Frèederiks, jovem escritora e poetisa russa, honrou-nos 
sobremodo, com a sua colaboração e o pintor russo Malischeff acompanha o texto 
de bellisimas reproduções” (R.M., n° 26, p. 5). O nome da autora tem ainda outra 
ortografia no índice da capa: “Bsa de Frèederisgksz”. Há menção a um “Barão de 
Fredericks”, agente militar russo em Paris, nesse período (em Russia’s Iron General: 
The Life of Aleksei A. Brusilov, 1853–1926, de Jamie H. Cockfield, Londres, Lexington 
Books, 2019, p. 31), e ela talvez seja sua parente.
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Seria interessante saber se essas traduções não assinadas, mal 
referenciadas ou camufladas tiveram algum impacto no mercado 
editorial lusófono em termos de importação literária subsequente. 
De qualquer forma, é de se supor que tenham sido vários os 
tradutores ligados, direta ou indiretamente, à equipe de redatores, 
a fazerem traduções de primeira mão desses textos curtos. Pode-
se, ainda dentro do campo da suposição, incluir, no rol desses 
tradutores velados, alguns dos nomes da lista de colaboradores 
(elencada a partir do n° 19 da revista, como dito anteriormente), 
que, até mesmo numa pesquisa incipiente, revelou a existência de 
escritores-tradutores: os portugueses Christovam Ayres11, Câmara 
Lima12, Domingos Guimarães13, e o brasileiro Fontoura Xavier14.

Assim, o exame da tradução de obras literárias estrangeiras, 
em que predominam os textos franceses, revela o tratamento 
padrão inexistente ou lacunar da referenciação, que se enquadra 
nos moldes franceses vigentes (que talvez marquem outros 
mercados editoriais europeus em seu conjunto).

Do ponto de vista da transferência cultural, em seu conjunto, 
a presença crescente das traduções assinala uma preocupação dos 
editores em sintonizar-se com o que se publica nas outras revistas 
parisienses: grandes autores da atualidade (Kipling, Tolstói, Bret-
Harte, Lemmonier e Maupassant), que geram polêmica (sobretudo 
11  Tradutor de O bilhete de loteria, Prisioneiro do Épouvante, e Robur o 
conquistador, de Julio Verne.

12  Teotónio Simão da Câmara Lima (1868-1928), segundo informações de um 
blog sobre “História e Memória” (https://philangra.blogspot.com/2019/09/camara-
lima-1868-1928.html) “traduziu do francês numerosas obras, de autores tão 
díspares como Fiódor Dostoiévski, Charles Dickens, Mark Twain e Edgar Allan Poe” 
(s.d.) – o que dá a entender que traduziu, além do autor russo, escritores de língua 
inglesa lidos em francês. Mas isso talvez seja um mal-entendido. Importa aqui a 
extensa lista de autores estrangeiros traduzidos.

13  (1869-1934), tradutor de Alma Angélica, de M. Delly (pseudônimo dos irmãos 
Frédéric Henri Petitjean de la Rosière e Jeanne Marie Henriette Petitjean de la 
Rosière, franceses).

14  [Antonio Vicente da] Fontoura Xavier (1856-1922) traduziu poemas de Edgar 
Allan Poe, Baudelaire, Jean Moréas, Sully Prudhomme e Shakespeare, entre outros.

https://philangra.blogspot.com/2019/09/camara-lima-1868-1928.html
https://philangra.blogspot.com/2019/09/camara-lima-1868-1928.html
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Tolstói), ou ainda, que estão, de alguma forma, ligados à rede de 
sociabilidade da revista (como deve ser o caso de Frédréricksz – 
embora isso não fique explícito).

O caso de Elhem é o mais nebuloso em termos de interesse 
para a revista (sua apropriação ou ressignificação, do ponto 
de vista da transferência cultural), pois, embora o escritor 
fosse conhecido e popular à época, seu poema (sobre um 
assassinato sórdido), publicado no número de Natal, parece ter 
sido, sobretudo, pretexto para a reprodução das fotografias de 
Augusto da Cunha, importante colaborador da revista, fotógrafo 
de destaque em Portugal que também realiza trabalhos na 
França – num cosmopolitismo artístico a toda prova. A tradução 
dos versos de Elhem veicula imagens de um ator conhecido 
já naquele momento (Gaston Séverin, que fará muitos filmes 
depois), talvez aliando personalidades em voga, cada qual em seu 
domínio (poesia, fotografia e interpretação dramática). Embora as 
informações sobre o poeta sejam parcas, em dezembro de 1898 – 
ou seja, um mês antes da publicação na Revista Moderna – Elhem 
tem um texto publicado (“L’amour qui tue” – outro título pouco 
natalino) na Le Monde Moderne. Revue Mensuelle Illustrée – o que 
talvez indique sua proeminência nesse momento15 – e a intenção, 
por parte da Revista Moderna, de aliar-se a uma congênere (que 
também se denomina “moderna”) na promoção, à sua própria 
maneira, do poeta.

Um caso literário à parte, que alarga a brecha pela 
sociabilidade

Além de práticas e hábitos padronizados quanto ao tratamento 
conferido às traduções (que são, então, franceses ou europeus), 
pode-se incluir, como dinâmica complementar a essas práticas, a 

15  Essa informação foi encontrada noutra revista, a Le Monde Illustré, de 
24 de dezembro de 1898, p. 54 (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/
details/52327/4085896), num resumo de conteúdo ao lado de um anúncio 
publicitário da dita revista.

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4085896
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4085896
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inclusão de um único texto literário escrito em francês: o Expediente 
do número 2 anuncia a inclusão excepcional de um poema escrito 
em língua francesa: “A Revista Moderna fazendo uma exceção à 
inserção exclusiva de texto em português, honrosa dá no presente 
número uma belíssima poesia inédita de Marc Legrand gentilmente 
oferecida pelo autor à nossa publicação” (R.M., 25/06/1987, p. 4) 
– o que só vai acontecer realmente meses depois, no n° 11 (R.M., 
15/12/1897, cujo Expediente reproduz o mesmo texto explanatório 
usado no n° 2), “Jeunesse pensive” (Marc Legrand, 1865-1908, é 
escritor, poeta e autor dramático francês16).

Há, aqui, dois elementos dignos de atenção: primeiramente, 
a explicitação de que a Revista Moderna só edita textos em 
português, restrição que não fica explícita no editorial. Em segundo 
lugar, vale notar que a inclusão do poema se deva ao fato de ele ter 
sido “gentilmente oferecido pelo autor” ao periódico; na verdade, 
como se descobre em dados listados na última nota, trata-se de 
um artista e intelectual conhecedor da obra poética de Almeida 
Garrett, da qual traduziu para o francês algumas peças, ligado 
à literatura e à cultura portuguesas. Legrand pertence, então, 
à comunidade que gravita em torno e/ou a partir dos redatores 
da Revista Moderna e sua rede de contatos e conhecimentos – 
indivíduos, grupos, associações, periódicos etc.

Essa gravitação caracteriza o convívio dos artistas e 
intelectuais, que atuam em periódicos: em múltiplas redes de 
sociabilidade e trabalho, participam de várias revistas, conectam 
diferentes grupos, circulam em esferas tangentes, numa dinâmica 
que oscila entre relações de concorrência e autorreferência. Em 
termos de transferência cultural, a inclusão do único texto de 

16  No Expediente do número 30, Legrand está na lista dos poetas publicados 
pela Vera-Cruz, Revista d’Arte, do Rio de Janeiro (R.M., abril de 1899). No mesmo 
ano, traduz para o francês poemas de Almeida Garrett, publicados em Petits 
chefs-d’oeuvre de Garrett (prefácio de Joaquim de Araújo. Moulins: Crépin-
Leblond, 1899, 16p.). A partir de 1904, será membro da Société des Études 
Portugaises à Paris 1904-1906).
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literatura estrangeira em língua original atende, paradoxalmente, 
à assimilação do autor ao universo lusófono da revista – um 
universo que está em plena expansão em termos de exposição na 
imprensa periodista francesa. Mas essa é uma outra história.

A presença notável da língua e da cultura francesas nas 
rubricas menores

As várias rubricas e sessões, que se sucedem entremeadas 
de toda sorte de ilustrações – fotografias, vinhetas decorativas, 
desenhos – são características do magazine literário, tal como 
entendido à época. Peças literárias são cotejadas de toda sorte 
de textos ensaísticos – crônicas, reportagens, matérias longas ou 
notícias curtas – num gênero que já faz sucesso há muitos anos no 
periodismo europeu, e que continua em plena ascensão.

Em seu formato de magazine ilustrado, a Revista Moderna 
é, então, uma publicação essencialmente eclética, impressa em 
luxuoso papel couché, que segue, à risca, como que a receita ideal 
do sucesso popular. Em seu ensaio sobre a imprensa da época, a 
especialista Ana Luiza Martins explica que a “modalidade ‘revista 
ilustrada’ passou a ser preferencial da população leitora; na sua 
esteira, o ‘magazine’, alternativa de revista periódica, acentuava a 
magia da ilustração” (MARTINS, 2001, p. 41-42).

Dentro da perspectiva de uma “magia da ilustração”, as rubricas 
de modas, de música e de humor – todas muito presentes nesse tipo 
de publicação – são um atrativo per se, pois permitem a exibição de 
técnicas de reprodução de imagens. A moda precisa do apelo visual 
para a descrição do vestuário em ricos e detalhados desenhos, a 
música repousa sobre a partitura veiculada, e o humor, ao menos na 
Revista Moderna, é estritamente visual – charges ou quadrinhos com 
textos mínimos ou até inexistentes.

Nos três casos, a língua estrangeira se infiltra na Revista Moderna 
por meio dessas rubricas menores, de pouco valor literário, mas de 
forte impacto visual e, provavelmente, popularidade entre os leitores.
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A sessão de moda, dedicada às mulheres, é apresentada 
com algum alarde no número inaugural da revista. A “página de 
Elegância e Moda” será realizada pelos cuidados de “uma das 
primeiras casas de Paris” – que não é nomeada:

Nossa página Elegância e Moda, dedicada 
com imenso prazer às nossas amáveis e gentis 
leitoras, de cuja proteção a Revista Moderna 
tanto espera, será um correio constante das 
últimas novidades, que a moda parisiense, em 
seus mil detalhes, impõe à admiração e ao bom 
gosto de todo o Universo. A diversidade das 
estações, que existe entre o Brasil e a Europa, 
nos faz criar um serviço especial, confiado 
a uma das primeiras casas de Paris, que 
fornecerá todas as crônicas de nossa sessão 
de moda, as últimas inovações das toilettes de 
visita, de passeio e de soirée acompanhadas de 
ilustrações e modelos, propriedade exclusiva 
de nosso jornal [...] Acreditamos assim poder 
dar, em todos os nossos números, um compte-
rendu completo das novidades parisienses, 
acompanhado de desenhos descritivos, sempre 
de acordo com as estações no Brasil. [...]

O próximo acontecimento nacional da 
Inglaterra, isto é, o Jubileu da rainha Victoria, 
parece dar ocasião a uma manifestação de 
luxo e de riqueza incomparáveis, por parte da 
aristocracia Inglesa. Essa amável soberana, que 
tem sempre uma festa qualquer a celebrar, é 
uma grande protetora das modas Parisienses. 
As encomendas que começam a afluir, do 
outro lado da Mancha, prometem maravilhas 
de execução. Para as duquesas de Alhany e de 
Malborough, já estão em mãos duas toilettes 
verdadeiramente reais, cujo preço excede 100 
mil francos cada uma. A fazenda empregada 
para a confecção das mesmas custara a 
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bagatela de 120 francos o metro. (R.M. n° 1, 
15/05/1897, p. 37; grifos meus)

Essa crônica não assinada é a única, em toda a revista, apesar 
da promessa de outras vindouras. A “casa de Paris” fornecerá aos 
números 1, 2, 3 e 6 belos desenhos acompanhados de legendas 
cada vez mais sumárias. Aliás, o tamanho das imagens passa a 
ser inversamente proporcional à quantidade de texto – sempre 
traduzido para o português, embora parte do vocabulário 
específico da moda seja, como até hoje, de origem francesa, e 
termos franceses pululem nas descrições (“toilettes”, por exemplo). 
É interessante notar a ênfase no caráter ilustrado da rubrica, 
“ilustrações e modelos”, mas que são, sobretudo, “propriedade 
exclusiva de nosso jornal” – sendo assim, uma contribuição, 
ao que tudo indica, remunerada, e também singularidade da 
Revista Moderna – que pretende auferir algum prestígio pela 
exclusividade dos desenhos e de sua encomenda: trata-se de uma 
produção concebida especialmente para as brasileiras, “de acordo 
com as estações do Brasil” (embora os chapéus, pelerines, mangas 
compridas etc, não evoquem os verões dos trópicos); o fato de 
a dita casa não ser identificada, porém, causa estranheza. O uso 
da palavra “compte-rendu”, em itálico no original, materializa 
o contágio do francesismo no texto. A descrição da moda na 
Inglaterra nos alerta para um elemento importante quanto à 
distribuição da revista: durante algum tempo, ela terá um escritório 
em Londres, anunciará produtos ingleses, e a menção ao jubileu 
da rainha Vitória reúne as aristocracias inglesa e francesa, o luxo 
inglês e a moda parisiense, e estampa a admiração da revista por 
um cosmopolitismo refinado – ao qual o leitor da elite brasileira 
talvez aspire. Não somente não haverá crônicas de moda a cada 
número, como deixa de haver a própria rubrica: além dos já 
mencionados, a moda voltará a ser tratada somente nos números 
9, 12, 13, 15 e 17 (ou seja, de maneira lacunar, durante pouco mais 
da metade de sua existência).
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No n°9 (05/11/1897), em que, entre outras mudanças, altera-
se a capa da Revista Moderna, passa-se a falar e a apresentar, de 
fato, um “suplemento de modas”. A digitalização da Hemeroteca 
Digital da Biblioteca Nacional dá indicação de que a página é 
ligeiramente diferente, e, na primeira página do suplemento, 
consta o nome da revista em letras garrafais, como se fosse um 
encarte, identificado como “Suplemento Mensal de Modas”, 
assim descrito: “resumo mensal dos melhores jornais de Modas 
de Paris. As nossas amáveis leitoras têm assim a certeza de 
encontrar no novo suplemento tudo o que a suprema elegância 
da Moda Parisiense cria de mais novo e mais belo” (s.p.). Em 
quatro páginas de desenhos de moda, nitidamente distintos dos 
até então publicados, seguem-se ilustrações de outras revistas e 
jornais, devidamente identificados como parisienses após cada 
série: Le Salon de la Mode, Mode du Journal (duas vezes), La Mode 
de Style (três vezes), e L’Art de la Mode. Essa indicação da origem 
das imagens não significa necessariamente que elas tenham sido 
cedidas (pois não há menção a tal), apenas que a revista não 
possui mais uma rubrica com ilustrações de “sua propriedade” – 
como alardeia inicialmente.

No Expediente, o tom e a ideia são resumidos com todas as letras:

“Nosso suplemento de modas”. Encartado neste 
nosso número 9 acharão as nossas amáveis 
leitoras o SUPLEMENTO MENSAL DE MODAS 
que ultimamente anunciamos e que, estamos 
certos, agradará bastante, pois é uma verdadeira 
coleção de todos os modelos mais elegantes, 
dados pelos jornais de modas parisienses, que 
são incontestavelmente os melhores do mundo. 
(R.M. n° 9, 05/11/1897, p. 3)

Paris, sua moda e seus jornais estão no topo do mundo, no 
centro das atenções dos editores, no escopo de seu leitorado: aqui, 
a expressão “na última moda em Paris” assume sua força máxima 
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e literal, evidenciando o atrativo dessa empreitada multinacional. 
Feita por lusófonos ilustres para brasileiros distintos, a sede em 
Paris, por si só, é um cabedal simbólico que se acresce aos talentos 
literários, como num acréscimo de prestígio por via não literária, 
simplesmente pela tradição do renome da capital francesa. 
Como dito no primeiro número da revista, é forçoso, para essa 
publicação parisiense, “criar um serviço especial” de moda (R.M. n° 
1, 15/05/1897, p. 37), inclusive porque o magazine literário é uma 
publicação voltada para as famílias, e a moda atrai o interesse das 
“amáveis e gentis leitoras”.

A partir do n° 9, nesses novos resumos de material alheio, 
passam a figurar, na separação das séries de ilustrações de 
vestimentas, vinhetas e cantoneiras em estilo art nouveau – cuja 
repetição cria um senso de continuidade nos recortes de imagens 
de origens díspares. 

No n° 12 (01/01/1898), de balanço das atividades do primeiro 
semestre de existência da revista, não haverá suplemento de 
modas, mas se anuncia nova e importante mudança: a rubrica 
passará aos cuidados do sr. Villeneuve, “artista de nacionalidade 
inglesa, conhecido pelas nítidas composições em Londres e Paris” 
(R.M. n °12, 01/01/1898, p. 4) – reafirmando a vocação cosmopolita 
do assunto e do leitorado.

No n°13 (15/01/1898), os desenhos de Villeneuve – que assina, 
humoristicamente, “Ville VIIII” – são acompanhados de pequenas 
descrições na primeira das quatro páginas (que se anunciam, com 
certo exagero, como “crônicas”). As outras páginas contêm apenas 
imagens. No n° 15 (15/02/1898), uma “pequena crônica” sobre a 
mudança de estação, com novas quatro páginas de belos desenhos. 
Finalmente, no n° 17 (15/03/1898) veem-se as últimas quatro 
páginas de desenhos de Villeneuve. 

As lacunas e falhas na regularidade ao longo dos números 
indicam que mesmo não possuindo mais um serviço exclusivo, e 
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talvez oneroso, a preocupação com a moda na Revista Moderna 
não é prioritária e, depois de queda no sequenciamento, a rubrica 
simplesmente deixa de existir. A presença do desenho francês, da 
moda francesa, do estilo art nouveau (que as revistas da época 
ajudam a promover enquanto estilo artístico e arquitetônico, muito 
forte na França da Belle Époque), do vocabulário impregnado de 
francesismos e de termos franceses, e o próprio assunto – a moda 
como sendo algo essencialmente francês ou especificamente 
parisiense – criam uma brecha na fortaleza lusófona da revista, 
destoando, talvez, justamente, do que a caracteriza sobremaneira.

A sessão dedicada à música, pouco recorrente, vem ao final 
dos números, antecedendo os reclames dos patrocinadores. 
Apenas cinco números possuem um “Suplemento Musical”; três 
são “aulas de canto” de um mesmo professor francês, que as 
escreve em francês. Todos os “suplementos musicais” terão forte 
presença da língua francesa:

1) R.M. n° 4, 20/08/1897: partituras e notas em francês: 
“Dança Húngara” (título traduzido para o português) de “Paulo” 
Rougnon (partitura seguida de indicação de autorização de 
reprodução do compositor; Paul-Louis Rougnon, 1846-1934, é 
compositor e professor de música), e “Serenata de Querubim” 
de “Jorge” Pfeiffer (Jean Georges Pfeiffer, 1835-1908, é músico e 
crítico musical; a partitura está em italiano);

2) R.M. n° 12, 01/01/1898: “Leçons de Chant”, de P. Marcel 
(que assina como “Professor de Canto”), com texto seu, em 
francês, e partitura, em francês, da obra escolhida. O título da 
peça é “L’âme des fleurs”, poema musicado precedido de uma 
explicação introdutória do professor P. Marcel (“Nosso objetivo”) 
e das instruções sobre como interpretar. Em sua introdução, o 
professor explica ao “leitor da Revista Moderna a utilidade das 
aulas de canto [...] que serão publicadas nesse jornal, e cuja 
música será escolhida entre as melhores obras de nossos mestres 
contemporâneos” – “nossos” sendo franceses. Marcel acrescenta 
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que “a direção do jornal lhe fez a honra de encarregá-lo desse 
trabalho” (p. 42). A página se abre com dados sobre a obra: “Poesia 
de Paul Delair, música de J. Massenet, publicada com a autorização 
dos senhores Quinzard e Cia”. Entre as razões de agradecimento 
aos ditos senhores está o fato de que a obra está na moda entre os 
dilettanti – palavra que ressurge em seus comentários seguintes;

3) R.M. n° 13, 15/01/1898: “Au Temps Poudré”, partitura 
musical de Francisco de Lacerda (1869-1934, músico e musicólogo 
português) – note-se que o músico português dá um título francês 
à sua obra;

4) R.M. n° 16, 01/03/1898: «Leçons de Chant”, de P. Marcel, “Ils 
étaient trois petits chats blancs”. Novamente, texto integralmente 
em francês, com introdução seguida de instruções técnicas para 
execução. “Poesia de Jean Lorrain, música de Gabriel Pierné, 
publicada com a autorização do Senhor L. Grus, editor”. Trata-
se de música infantil, com instruções e comentários para canto 
direcionado às crianças. Novamente, Marcel atenta para o quanto o 
músico agrada “o público dilettante” (p. 32);

5) R.M. n° 19, 05/04/1898): «Leçons de Chant”, de P. Marcel 
– “L’Étoile”. Novas introdução e instruções sobre como interpretar 
a música, que traz como abertura a autorização de reprodução. 
“Poesia de Michel Carré, música de Eugène Diaz, publicada com a 
autorização do Senhor Léon Grus, editor”17, p. 35), assinada P. Marcel 
e seguida de partitura (também em francês) – terceira ocorrência 
do registro de um procedimento realizado de acordo com alguma 
regulamentação editorial – sempre vinda do professor Marcel. Em 
sua explicação, P. Marcel esclarece que dedicou um livro a Diaz18 – 
também ele sendo um compositor de muito sucesso.

Essas inclusões de textos em francês (com exceção do poema 
de Marc Legrand anteriormente citado), afetam exclusivamente 

17  Joseph Daniel Léon Grus, 1835-1902, Maison d’édition de musique Grus.

18  Le Guide du chanteur. Conseils aux gens du monde et aux personnes qui se 
destinent au théâtre – livro que ainda se encontra à venda nas livrarias (!).
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sessões e crônicas de música, dedicadas, às mulheres. A aula 
de P. Marcel, produzida especificamente para a revista (como 
ele explicita no n°12), é o mais longo e consistente exemplo de 
presença da língua francesa na Revista Moderna, e sua leitura 
pressupõe que as leitoras da revista pertençam à elite. As 
brasileiras de famílias abastadas (inclusive em áreas rurais) 
tinham aulas de música (sobretudo canto e piano) e de francês 
(era a primeira língua estrangeira aprendida), sendo que muito 
do material do ensino de música era importado da França, e 
estudado diretamente em francês. Esses textos, então, talvez não 
“merecessem” ou precisassem de tradução, por se destinarem a 
leitoras especializadas.

Nessas poucas ocorrências da rubrica musical, entende-se a 
predominância da música francesa, seja porque, como no primeiro 
caso, os autores das partituras são franceses, seja porque o título 
da composição do músico português é em francês, seja porque as 
“aulas de canto” são integralmente escritas em francês. Estas são 
as únicas que denotam a preocupação com o direito autoral, sendo 
que o professor agradece, nas três ocasiões, ao mesmo editor 
pela autorização de reprodução, na Revista Moderna, de material 
originalmente publicado pela Maison d’Édition de Musique Grus. 
Detalhe importante, Marcel explica que foi convidado a participar 
da revista pela direção (Martinho Botelho?), num relato pessoal e 
explícito de seu pertencimento à rede de sociabilidade do grupo de 
editores e escritores.

O elemento de maior destaque nessa rubrica é, assim, a 
transposição direta de textos inteiramente em francês, publicados 
alhures ou não, e que, por não serem de caráter literário, não ferem 
o princípio da edição exclusiva de textos lusófonos. Essa nova brecha 
da língua francesa acaba tornando as rubricas dedicadas às mulheres 
espaços de expressão francesa sem qualquer interferência aparente 
por parte dos editores. Novamente, como no caso da moda, é uma 
rubrica menor e de pouca duração ao longo dos números.
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Na sessão de humor, geralmente denominada “Páginas 
Cômicas” ou “Histórias Cômicas” (que às vezes aparece de maneira 
aleatória entre páginas como vinhetas curtas sem qualquer tipo 
de identificação), não há quadrinhos seguidos de texto. Quando 
muito, há títulos e legendas em português, mas nenhum quadrinho 
é identificado como originalmente publicado em jornal lusófono. 
Alguns quadrinhos levam à assinatura do artista e/ou à referência ao 
jornal de onde foram extraídos.

Das 40 peças, de tamanhos, desenhos e temáticas diversos, 
algumas contêm informações relevantes:

— assinam (às vezes, de maneira pouco legível) os quadrinhos: 
Godefroy (Auguste Constantin Viollier ou Godefroy de Georgina, 
1854-1908, suíço; 2 vezes19), [J.M.?] Roberts [?] (s/ informações, 
1 vez), Tom Browne (Thomas Arthur Browne, 1870-1910, inglês; 
1 vez), K[arl] Pom[m]erhanz (1857-1940, austríaco que contribuía 
para o Chicago Tribune, entre outros; 1 vez), Augusto von Meissl 
(1867-1921, austríaco, contribuía para o Chicago Tribune, entre 
outros; 1 vez), [Benjamin?] (s/ informações, 2 vezes). L[othar] 
Meggendorfer (1847-1925, alemão, contribuía para o Chicago 
Tribune, entre outros; 2 vezes), [Berlin?] (s/ informações, 1 vez), 
F.M.Hokarth (s/informações, contribuía para o jornal inglês Puck), 
e Schultz [?] (s/ informações, 1 vez), além de uma assinatura 
ilegível (1 vez).

— os jornais citados entre as legendas são: os de língua inglesa 
Puck (Nova York, 10 vezes), Punch (1 vez), Times Herald (1 vez); os 
de língua francesa Pilori (2 vezes), Grelot (2 vezes), Silhouette (1 
vez); o alemão Fliegenden Blätter (4 vezes) e o italiano Fischietto 
(Turim, 2 vezes).

Sempre que há títulos, eles vêm em português. Um deles é, 
por exemplo, “Monsieur Plumeau à espera de seus convidados” – 

19  Contribuiu para os jornais parisienses L’Illustration, Le Rire, Le Monde illustré, 
Paris illustré, La Caricature e Le Polichinelle; e os suíços Le Carillon de Saint-Gervais 
e Le Papillon.
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que localiza a origem da vinheta nalgum jornal de língua francesa. 
Mesmo quando há legendas traduzidas, há ocorrências da presença 
da língua de origem. Nos poucos casos verificados, trata-se do 
inglês (no n° 20, parte do texto está em inglês, com indicação do 
jornal Puck; no n° 22, numa enorme charge política anti-norte-
americana, há nomes de países em inglês; no n° 29, os quadrinhos 
de Schultz [?] contêm legenda nas duas línguas, assim como uma 
vinheta de F.M. Hokarth, do Puck).

A falta de informações, porém, amplia o espectro de 
possibilidades. É o que se constata ao se folhear (digitalmente) 
um volume da Revue Illustrée de junho de 1893: ao acaso 
das descobertas, encontram-se quadrinhos de Pommerhanz, 
intitulados “Illusion d’optique” (Revue Illustrée, 05/06/1893, s.p.), 
e que também figuram na Revista Moderna como “Ilusão de 
óptica”, quatro anos depois (junho de 1897, s.p.). Isso não significa, 
entretanto, que esse mesmo material não tenha sido usado por 
outro jornal nesse interim. O empréstimo, assim, pode ter sido 
feito diretamente ou não da Revue Illustrée.

De maneira geral, portanto, quanto aos quadrinhos 
humorísticos transplantados pela Revista Moderna, são, em sua 
maioria, identificados por artista ou por periódico de origem. 
Também em sua maioria, provêm do jornal novaiorquino Puck 
(10 referências), sendo que, reunidos, os jornais da França e da 
Alemanha “contribuem” com 4 charges cada. O conjunto das 
nacionalidades, porém, é relativamente amplo e mostra a vastidão 
do universo lido e utilizado para a rubrica humorística. Seria 
interessante observar os quadrinhos humorísticos produzidos em 
Portugal e no Brasil, e talvez haja uma explicação para a ausência 
total de extrações originárias desses países.

Seja como for, os transplantes de material alheio, sem qualquer 
referência à autorização, mostram a falta de compromisso com 
essa produção, ou antes, reprodução, não central ao trabalho 
intelectual e literário da revista, mas, sem dúvida, elemento 
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constituinte de sua forma ilustrada, em magazine eclético que 
dialoga (e toma de empréstimo) em seu meio.

A presença em filigrana da Revue Illustrée
A Revue Illustrée (1885-1912) e seu fundador (Ludovic Baschet, 

1834-1909) já foram mencionados a propósito da publicação da 
tradução do conto de Lemonnier e do transplante dos quadrinhos 
cômicos de Pommerhanz. De fato, esse magazine literário 
ilustrado francês está entre os mais importantes de seu tempo, e 
é emblemático do uso da ilustração artística e suportes luxuosos. 
Mesmo não sendo a pioneira ou a de maior tiragem, será referência 
e modelo para muitas publicações congêneres.

Segundo a pesquisadora Évanghélia Stead, especialista em 
circulação de periódicos finisseculares na França e na Europa, e 
que tem interesse específico pela Revue Illustrée, esta revista, 
espantosamente longeva (27 anos de duração) em comparação 
com muitas das congêneres (num contexto em que predomina a 
efemeridade), foi moldada conforme periódicos ingleses e alemães 
de grande circulação. Ela tem no uso de imagens abundantes e de 
qualidade artística verdadeiro suporte às suas matérias tipicamente 
diversificadas: “viagens, teatro, literatura” (textos inéditos), 
“exposições, biografias de personalidades do momento” (inclusive 
políticos de projeção, sobretudo da situação), “joias, decoração de 
interiores, [e] partituras” (STEAD, 2018, p. 121). Folhetins, crônicas, 
contos, poemas... ou seja, toda sorte de textos, são entremeados de 
desenhos, gravuras, bordas, adornos... insurgências iconográficas, 
também elas, de todo tipo – além de quadrinhos humorísticos. O editor 
faz questão de usar e exibir o recurso ao aparato tecnológico mais 
atual e moderno disponível, em formas inovadoras e surpreendentes 
de ocupação e diagramação da página – garantia de um resultado 
primoroso, e da fidelidade do público refinado que almeja.

Outra postura que denota uma visada longeva é a opção por 
textos de autores consagrados. Os folhetins publicados estampam 
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nomes de autores predominantemente realistas, como Zola, 
Bourget, Maupassant, mas também, Jean Lorrain e Catulle Mendès, 
entre muitos outros, reafirmando o sucesso já existente no mercado 
editorial, coadunando os títulos ao gosto e ao senso comum.

No mesmo sentido, a Revue Illustrée recorre a temáticas que 
não buscam polêmicas políticas ou comprometimentos ideológicos 
(opção ou vocação de muitas petites revues do momento, militantes 
e efêmeras): revista voltada às famílias, à “ilustração”, em todos 
os sentidos, de um leitorado burguês (pois trata-se de uma edição 
luxuosa e, consequentemente, cara) que encontra, no periódico, 
imagens de beleza e entretenimento, artisticamente montadas 
e esteticamente inovadoras. Segundo Stead, a Revue Illustrée 
“pretendia ser a vitrine de um estilo de vida moderno e abastado” 
(STEAD, 2018, p. 121), refletindo ou reverberando a crença no 
progresso material que marcou a Belle Époque. Uma expressão 
concreta desse entendimento da ilustração luxuosa é a existência 
pródiga de hors-textes variados, produzidos em papeis especiais 
e com impressões coloridas. Esses encartes destinavam-se a ser 
colecionados e ulteriormente encadernados – tornando-se belo 
objeto a expor na biblioteca da família.

Essa estratégia do uso de parte da revista como material a ser 
colecionado e transformado em volume encadernado faz parte 
da concepção editorial da família Baschet, que investe, desde 
meados do século XIX, em diversos empreendimentos ilustrados 
– da revista ao livro. Assim, Stead considera que a Revue Illustrée 
é “emblemática da circulação das imagens, não somente entre 
as revistas, numa rede francesa e europeia, mas também entre a 
revista e o livro” (STEAD e VÉDRINE, 2018, p. 21) – atendendo a uma 
estratégia editorial que complementa folhetins e livros – sempre 
ilustrados – que serão publicados ou não pelos Baschet.

Essa vocação eventual para a publicação de livros talvez 
explique o fato de todo o material iconográfico que sustenta 
a composição textual da Revue Illustrée ser “meticulosamente 



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

423

creditado” (STEAD, 2018, p. 121), obedecendo a leis de direito 
autoral que já regiam o mercado editorial – prática diferente da 
que constatamos na Revista Moderna. Aliás, esta não está só: Stead 
cita uma revista britânica, uma canadense e outra catalã – todas 
elas, também, reprodutoras (sem menção de créditos) de imagens 
e outros elementos constituintes da Revue Illustrée (STEAD, 2018, 
p. 140). Podemos considerar, então, que a Revista Moderna não 
escapa à moda e aos modos de seu tempo, perfeitamente adequada 
à dinâmica inerente à circulação internacional de imagens (entre 
outros aspectos editoriais).

Talvez o mais flagrante exemplo dessa dinâmica de circulação 
e internacionalização de modos e moldes seja a concepção da 
segunda capa usada pela Revista Moderna, entre os números 8 e 
24, inclusive (de 05/11/1897 a agosto de 1898):

Figura 1 - Capa digitalizada

Fonte: Gallica BNf. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

cb32860043j/date

Figura 2 - Capa digitalizada

Fonte: Hemeroteca Digital 
Brasileira, Biblioteca Nacional. 

http://hemerotecadigital.
bn.br/acervo-digital/revista-

moderna/282383

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32860043j/date
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32860043j/date
http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/revista-moderna/282383
http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/revista-moderna/282383
http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/revista-moderna/282383
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Ei-las, lado a lado: a capa padrão e constante da Revue 
Illustrée, e a segunda (de uma série de três) da Revista Moderna. 
A comparação visual dispensa comentários, tão patente é o uso do 
molde. É de se supor que a semelhança aspire a uma associação 
visual que aufira prestígio e status.

Mas o periódico de Botelho dá outros indícios dessa 
aproximação pretendida com a congênere: já no Expediente 
do n° 2, menciona-se a Revue Illustrée na sessão “Recebemos e 
agradecemos”. Essa menção se faz quase constante a partir do 
n° 9. Em alguns casos, é comentado, ao menos de passagem, o 
conteúdo do último número da congênere: o n° 15 assinala que a 
Revue Illustrée publicou um artigo sobre d’Annunzio; como já dito, 
no n° 27 chama-se atenção para a publicação do conto “Kaatje”, 
de Lemonnier (lembrando que a Revista Moderna publicará sua 
tradução dois meses depois, no n° 29). As referências apenas 
reforçam uma afinidade patente.

Uma afinidade menos evidente é a própria circulação de 
artistas entre as revistas: o principal fotógrafo da Revista Moderna, 
Augusto da Cunha, também tem seu trabalho publicado na Revue 
Illustrée (n° 5, de 15/02/1897; n° 10, de 01/05/1898; assim como 
depois, no n° 9, de 15/04/1904, por exemplo) – numa nova camada 
de afinidades entre as duas publicações, reiterando o caráter de 
produção, além de reprodução, nas relações estabelecidas pela 
Revista Moderna face à Revue Illustrée.

Conclusão
O uso do modelo da Revue Illustrée não limita a Revista 

Moderna a uma busca de mera similitude, senão a de uma 
participação dinâmica no processo de trocas, difusões e circulação 
de materiais e conteúdos no universo do periodismo ilustrado 
finissecular, nos moldes em que ocorriam à época. A singularidade 
da revista franco-brasileira, assentada sobre grandes nomes da 
literatura lusófona, convive, assim, com o uso corrente, e “no ar 
do tempo”, de se tomar de empréstimo material alheio.
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Essa prática frequente expressa a tentativa de colocar-se 
no rol das publicações de destaque e prestígio do meio – desejo 
confesso de Botelho. Sediar sua revista em Paris já é, por si só, sinal 
inconteste da vontade de criar um espaço, uma brecha lusófona no 
diversificado e eclético mercado editorial francês. 

Tanto os textos estrangeiros traduzidos, quanto a iconografia 
reproduzida a partir de outros periódicos, assim como o uso 
esporádico da língua francesa em rubricas menores, ajudam, 
complementarmente à literatura lusófona de qualidade e peso, a 
inserir a Revista Moderna no circuito prestigioso dos magazines 
literários ilustrados, de luxo, destinados a uma elite burguesa 
cosmopolita e internacional.
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Francofonia na África: 
línguas em contato e literatura

Luiz Carlos Balga Rodrigues1

Este trabalho, apresentado no VI Seminário de Literaturas 
Francófonas da UERJ, tem como base um projeto de pesquisa 
que desenvolvemos há alguns anos na Faculdade de Letras da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto a alunos de iniciação 
científica, intitulado Francofonia na África: políticas linguísticas e 
ações educacionais. Nosso objetivo é estudar a relação da língua 
francesa com as demais línguas nacionais desses países, observando 
as políticas linguísticas, as atitudes linguísticas, a legislação e o uso 
do francês e das línguas nacionais na educação. Trata-se de uma 
pesquisa de cunho documental (examinamos as constituições, a 
legislação pertinente, textos de linguistas, estudiosos, escritores 
que tratam dessa questão linguística), mas também nos servimos 
de material audiovisual sempre que possível, de debates, 
enquetes, depoimentos sobre diversos aspectos linguísticos que 
se apresentam nesses países, onde o multilinguismo e as relações 
diglóssicas parecem ser o traço comum.

Um aspecto que inquietou alguns alunos que aderiram 
ao projeto é que ao se estudar o contato entre o francês e as 
diversas línguas existentes nos países ditos francófonos do 
continente africano, observa-se que, apesar de certas políticas e 
atitudes linguísticas que procuram valorizar as línguas autóctones, 
1  Professor Dr. Associado da UFRJ. E-mail: lcbalga@letras.ufrj.br.
Lattes: https://lattes.cnpq.br/9166665063881317. ORCID iD: https://orcid.
org/0000-0001-8539-6080.
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a produção literária ainda se dá quase que exclusivamente 
em francês. Os autores se apropriam da língua francesa e a 
desconstroem (BILOA, 2007), expondo um verdadeiro paradoxo 
entre uma oralidade que se escreve e uma escrita que se oraliza 
(DERIVE, 2015).

Primeiramente, vale dizer que, ao estudarmos o contato de 
línguas na África, precisamos lançar mão de alguns conceitos 
teóricos fundamentais. O primeiro deles é o conceito de diglossia 
– introduzido em 1959 por Charles Ferguson e depois ampliado 
em 1967, por Fishman – que define a situação linguística de uma 
comunidade onde duas ou mais línguas dividem o mesmo espaço 
geográfico, mas possuem diferentes status, cumprindo funções 
diferentes. Uma, dominante, é usada em áreas de prestígio 
(administração, escola, justiça, etc.); a outra, dominada, é utilizada 
sobretudo em contextos informais, familiares.

Outro conceito importante para nossa pesquisa é o conceito de 
mercado das línguas, presente na obra de Calvet, segundo o qual

[...] nous accordons intuitivement de la valeur 
aux langues, cette valeur qui poussera des 
parents à faire étudier à l’école l’anglais, 
l’allemand ou le chinois à leurs enfants. Sur 
quels critères se fondent ces choix? Et sur 
quels critères se fonde un pays lorsqu’il choisit 
d’enseigner dans son système scolaire telles 
ou telles langues? Lorsque l’Espagne choisit 
par exemple en 1996 de rendre obligatoire 
l’enseignement de l’anglais à l’école primaire? 
Ou lorsque le Nigéria fait le même choix pour 
le français? Nous sentons bien, sans pourtant 
le théoriser, que cette valeur, en quelque sorte 
marchande, fait que les langues sont un capital, 
que la possession de certaines d’entre elles 
nous donne une plus-value alors qu’au contraire 
d’autres ne jouissent d’aucun prestige sur le 
marché. Et l’on voit immédiatement quelles 
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notions de “valeur” ou de “prestige” relèvent 
autant des représentations que des réalités, 
mais que ces représentations nourrissent les 
réalités, les renforcent. C’est parce que nous 
accordons une “valeur marchande” à l›anglais 
que la grande majorité des élèves le prennent 
comme première langue à l’école et augmentent 
du même coup sa “valeur”. (1999, p. 11)

Este conceito de mercado das línguas nos aproxima de outros 
conceitos de Pierre Bourdieu, que também são usados em nossa 
pesquisa. Para Bourdieu, as trocas linguísticas não podem ser 
vistas apenas como meras relações de comunicação, pois estas 
relações de comunicação são relações de poder, formas de 
violência simbólica socialmente construídas. Bourdieu vai buscar 
na economia diversos conceitos para introduzi-los nos estudos 
das trocas linguísticas, como por exemplo, o conceito de capital 
(cultural, social, simbólico) e mercado (linguístico), muito bem 
resumidos por Girardi Júnior:

Bourdieu substitui o termo situação de 
comunicação, muito comum nas perspectivas 
interacionistas, por mercado simbólico. As 
condições de sucesso da comunicação [...] 
são retraduzidas por ele nas formas do capital 
e do lucro simbólico. Já a produção social de 
sentido é pensada a partir dos atos de fala e 
não da língua. Além disso, é preciso entender 
que todo ato de fala só pode ser colocado 
em movimento por toda uma experiência 
pessoal e coletiva que mobiliza as disposições 
incorporadas pelos agentes ao longo de sua 
trajetória social (aquilo que Bourdieu chama 
de habitus). A Economia das trocas simbólicas 
observa que o discurso não é uma simples 
troca de signos em situações de comunicação, 
mas o encontro de certas disposições sociais (o 
habitus desses agentes) com certos mercados 
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simbólicos e seus sistemas muito particulares de 
formação de preços. A fala tem um valor e um 
poder diretamente relacionado aos rituais de 
instituição que lhe sustentam e é deles que retira 
sua força simbólica e as condições de sua eficácia 
(Rodrigues, 1990). As condições de sucesso da 
comunicação dependem de uma relação de 
poder desigual, à qual o sociólogo dá o nome 
de poder simbólico, um tipo de poder capaz de 
“fazer coisas com palavras”. A vantagem dessa 
mudança é enorme, pois destaca que, na fala, 
não encontramos apenas trocas de mensagens, 
mas relações de autoridade, de valorização 
ou desvalorização dos diversos discursos que 
circulam nos mais diversos mercados/campos 
sociais. (2017, s.p., grifos do autor)

Por fim, temos o conceito de atitude linguística. Segundo 
Dominique Lafontaine, podemos defini-la como sendo «la manière 
dont des sujets évaluent soit des langues, des variétés ou des 
variables linguistiques soit, plus souvent, des locuteurs s’exprimant 
dans des langues ou variétés linguistiques particulières» (1997, 
p. 57). Sendo assim, como as línguas não são apenas meios de 
comunicação, as atitudes linguísticas também se referem a seus 
falantes e àquilo que elas representam em termos políticos ou 
sociais, ou seja, segundo o valor que cada língua possui no mercado 
linguístico local, nacional ou internacional.

Quando se fala de contato de línguas na África, é preciso 
observar, claro, as especificidades de cada país, uma vez que é a 
política linguística e as atitudes linguísticas que vão determinar os 
diversos aspectos desse contato, mas antes de qualquer coisa, é 
preciso fazer uma divisão bastante clara entre a África Setentrional 
(e mais especificamente ainda os países do Maghreb – Marrocos, 
Tunísia e Argélia) e a África Subsaariana, países de colonização 
francesa ou belga. Em relação ao status de língua oficial reservado 
ao francês, podemos separar os países francófonos da África em 
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três grupos:  aqueles onde o francês é a única língua oficial, aqueles 
onde este status é dividido com outras línguas e, por fim, os países 
onde o francês não é língua oficial.

Tabela 1 - Países francófonos da África

Países onde o 
francês é a única 

língua oficial

Países onde o 
francês divide o 
status de língua 

oficial com outras 
línguas

Países onde o 
francês não é língua 

oficial

Benin
Burkina Faso

Congo
Costa do Marfim

Gabão
Guiné
Mali
Níger

República 
Democrática do 

Congo
Senegal

Togo

Burundi
Camarões

Chade
Comores

Djibuti
Guiné Equatorial

Madagascar
Maurício

República Centro-
Africana
Ruanda

Seychelles

Argélia
Marrocos

Tunísia
Mauritânia

Fonte: Acervo pessoal

Há uma asserção frequentemente repetida, segundo a qual é 
impossível imaginar um africano monolíngue. Sem entrar no mérito 
desta afirmação, o que sabemos é que além das línguas europeias 
herdadas das ex-metrópoles, existem na África cerca de duas mil 
línguas autóctones e, neste aspecto, os países francófonos não 
se diferenciam dos demais países do continente. Entre eles, há 
países linguisticamente heterogêneos, mas possuidores de uma 
ou mais de uma língua dominante. É o caso do Senegal (wolof), 
Madagascar (malgache), Mali (bambara). Por outro lado, há países 
de grande heterogeneidade linguística, como a Costa do Marfim, 
o Gabão, Camarões e Burkina Faso, onde não se pode destacar 
uma língua dominante.
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Nos países onde o francês é a única língua oficial, ele convive 
quase sempre com línguas autóctones de pouco prestígio na 
sociedade, muitas delas ágrafas. Isso dá uma certa tranquilidade 
ao francês, pois ainda que muitas vezes ele seja falado e escrito 
apenas por uma parcela pequena da população (os de maior 
escolaridade), não existem políticas linguísticas efetivas de 
valorização das línguas nacionais. Isso não significa que o status 
da língua francesa como oficial não seja questionado. No Senegal, 
por exemplo, esta situação de única língua oficial vem sendo cada 
vez mais contestada. Há um movimento muito forte no sentido 
de dar ao wolof (língua autóctone com maior número de falantes) 
o mesmo status de oficial que tem o francês. Por outro lado, há 
países, como Burkina Faso, onde o status do francês parece não 
provocar muita reação contrária. Trata-se de uma país pequeno 
com uma variedade enorme de línguas. O francês acaba tendo um 
papel de língua franca e seu status de oficial lhe dá um caráter 
de certa neutralidade, por não ser a língua de nenhuma etnia 
específica, impedindo, assim, qualquer forma de hegemonia de 
uma etnia por meio da língua.

Nos países onde a língua francesa divide o status de oficial 
com outras línguas, isso pode acontecer com outras línguas ditas 
de prestígio: inglês (Burundi, Camarões, Ruanda e Seychelles), 
árabe (Chade, Comores, Djibuti), espanhol e português (Guiné 
Equatorial). Porém, no Madagascar e na República Centro-Africana, 
por exemplo, a outra língua oficial é uma língua africana (malgache 
e sango, respectivamente). No caso de Burundi, Comores, Ruanda 
e Seychelles, há uma terceira língua oficial: rundi, comoriano, 
quiniaruanda e crioulo de Seychelles, respectivamente). Situação 
bastante peculiar é a de Camarões. Talvez seja um dos únicos, senão 
o único país onde o francês, convivendo com o inglês, é majoritário 
em relação a este, sendo o inglês restrito a um território bem 
reduzido. A constituição protege, porém, o inglês, garantindo o 
caráter bilíngue do país quanto às suas línguas oficiais. A República 



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

433

de Maurício também é um caso interessante, já que o francês é a 
segunda língua mais usada (atrás do inglês), seguida pelo crioulo de 
Maurício. A Constituição do país, porém, não reconhece nenhuma 
língua como oficial, apenas autoriza o uso das três línguas.

Na Mauritânia, o francês perdeu o status de língua oficial 
desde a Constituição de 1991, mas continua muito usado na 
administração, nas placas de rua, outdoors. Nos países do 
Maghreb (Argélia, Marrocos e Tunísia), o francês também não é 
língua oficial, mas sim o árabe. Isto se dá pela presença de uma 
forte cultura árabe-muçulmana nesses países, mas também por 
uma razão política, pois acabou se tornando um símbolo da 
descolonização. Vale lembrar, porém, que o árabe falado nesses 
países é o árabe dialetal, não escrito e diferente em cada um 
deles. O árabe oficial é o árabe clássico, aprendido na escola. A 
herança cultural francesa, no entanto, é muito forte nesses países 
e, por esta razão, o francês jamais perdeu o seu caráter de língua 
de prestígio. O francês nesses países convive com o árabe e está 
ligado à ideia de modernidade, de laicismo, já que o árabe clássico 
está ligado à religião muçulmana e às tradições. Conforme Soares:

[...] embora hoje em dia o árabe seja a língua 
oficial, a língua realmente privilegiada pelos 
governos dos três países e reconhecida pelos 
maghrebinos como símbolo da revalorização 
nacional, esta língua por suas características 
clássicas não está ainda adaptada ao mundo 
moderno. E é aí que entra em cena o francês, 
língua útil por excelência, que estabelecerá este 
contato com o mundo e com tudo o que esteja 
ligado à idéia de modernidade. (1990, p. 83)

No Marrocos, o francês é muito utilizado na administração 
pública, na mídia, no mundo corporativo, na diplomacia e no 
comércio internacional, ensinado como língua obrigatória em 
todas as escolas. Segundo dados de 2018 da Organização Mundial 
da Francofonia (OIF), estima-se em cerca de 32% o percentual de 
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francófonos no país (2019, p. 95). Na Tunísia, o francês é muito 
utilizado na educação, na imprensa e nos negócios. Segundo os 
mesmos dados de 2018, cerca de 52% da população é francófona 
(2019, p. 95). Placas de rua e sinais de trânsito na Tunísia são 
escritos em árabe e francês. Na Argélia, por sua vez, a situação é 
um pouco diferente. Segundo os dados da OIF acima mencionados, 
cerca de 33% da população é capaz de falar ou entender francês 
(2019, p. 99). Contudo, por razões políticas, o francês foi por um 
certo tempo deixado de lado. A Argélia, inclusive, não faz parte da 
OIF, mas desde 2002 tem participado como membro convidado.

A presença do francês na África, sobretudo como língua oficial, 
pode ser explicada por diversas razões:

1) A ideologia colonialista: durante muito tempo, as línguas 
africanas foram vistas como exóticas, primitivas. Essas ideias, 
inculcadas pelo colonizador foram absorvidas pelas elites africanas 
no período pós-independência. Adotar uma língua local seria, 
segundo essa visão, um sinal de atraso e subdesenvolvimento. O 
francês seria, assim, algo fundamental para o desenvolvimento 
desses países. Essa ideia tem sido cada vez mais combatida, haja 
vista o surgimento crescente de movimentos que lutam pela 
valorização das línguas nacionais. Contrariamente à ideologia 
colonialista, o que se pensa hoje é que o

[...] uso de línguas maternas na educação e 
a reformulação dos currículos nas escolas 
primárias e secundárias, com ênfase numa 
perspectiva multilíngüe, teria um papel 
significativo na erradicação de processos de 
exclusão política e social, já que facilitaria a 
aprendizagem e aumentaria a participação 
política das populações. (RODRIGUES, 2005, 
p. 174)

2) O pragmatismo - Adotar o francês como língua oficial sempre 
foi visto como mais prático – pois já era uma língua constituída há 



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

435

séculos, de prestígio, dotada de dicionários, gramáticas, literatura – e 
mais econômico. Alegava-se que seria impraticável o alto custo da 
codificação de uma língua ágrafa, por exemplo, dotar essa língua de 
uma escrita, criar dicionários, gramáticas, material didático, etc., algo 
difícil para países tão jovens e de economia tão precária.

3) A universalidade do francês - A língua francesa está presente 
em todos os continentes, sendo a quinta língua mais falada no 
mundo, uma das mais empregadas na internet, o que a faz ser vista 
por muitos como um meio mais fácil de comunicação em termos 
globais, um fator de desenvolvimento tecnológico e de eficácia 
diplomática incomparável. 

4) A neutralidade - Ainda que tenha sido a língua do colonizador 
e isso possa provocar uma certa repulsa por parte de grupos 
defensores das línguas nacionais em muitos países, exatamente 
por ser uma língua europeia, não é língua de nenhum grupo étnico 
específico. Não adotar o francês como língua oficial seria, em muitos 
países, privilegiar a língua de uma etnia em detrimento de outra, o 
que poderia ser uma fonte de constantes confrontos políticos, num 
continente já tão conturbado politicamente.

5) O interesse político e o desejo de ascensão social - Por 
ser uma língua aprendida na escola, seria conhecida apenas por 
aqueles que tivessem um certo grau de escolaridade, o que garante 
a manutenção do privilégio. Como apenas a elite falava francês, a 
dominação do povo através da língua estava garantida. Segundo 
Khadim Ndiaye:

Les Africains dits francophones ont fait d’une 
langue de colonisation une langue élitaire, une 
langue de prestige, de promotion sociale et qui 
donne accès au pouvoir. Bienheureux est celui 
qui la parle sans accent et travaille à préserver sa 
« pureté ». [...] Le français est la langue des « élus », 
cette caste de privilégiés jaloux du pouvoir ô 
combien immense que leur confère la langue. 
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La syntaxe l’emporte souvent chez eux sur la 
sémantique, et on présume que celui qui la parle 
bien a la maîtrise du savoir. Bluffer par le français 
devient signe extérieur de savoir. L’Africain 
francophone en est même arrivé à mettre plus 
d’efforts à soigner la forme qu’à considérer son 
interlocuteur. (NDIAYE, 2014, online)

Vejamos o que diz sobre isso Leveratto:

Bénéficiant d’une alphabétisation en français 
et ayant eu, pour certains, la possibilité 
d’accéder, grâce à elle, à des études secondaires 
et supérieures, les membres de cette élite 
constituèrent en effet le premier personnel 
politique et administratif des nouveaux Etats. 
Ils contribuèrent ainsi à l’intégration de leurs 
jeunes nations à l’espace linguistique de la 
francophonie, en adoptant le français comme 
langue officielle d’enseignement et d’information 
publique. (2019, p. 1)

Esta situação de prestígio da língua francesa contribui para 
que muitos jovens tenham uma atitude linguística negativa em 
relação às suas próprias línguas, vistas como aceitáveis apenas 
no quotidiano, no convívio familiar ou nas ruas. O francês é visto 
como a única língua capaz de fazê-los ascender socialmente. Falar 
bem francês é uma marca de distinção nesses países, algo que abre 
portas no mundo profissional e, por conseguinte, reforça a diglossia 
presente, já que preserva as funções historicamente determinadas 
para a língua europeia (de prestígio) e para as línguas africanas 
(desprestigiadas).

6) A ausência de políticas linguísticas efetivas para as línguas 
autóctones - Ainda que apareça no texto constitucional de muitos 
países a preocupação em salvaguardar ou estimular a proteção das 
línguas nacionais, não se veem políticas linguísticas que possam 
efetivamente inserir essas línguas nacionais no sistema escolar. 
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Isso é uma reivindicação ainda presente em muitos países. Sendo 
assim, o uso consistente das línguas autóctones na educação formal 
parece ser algo ainda difícil de se concretizar, mas

para ser de fato efetiva e providencial, a 
implementação de novas políticas lingüísticas 
na África deverá contar com a participação 
democrática dos diversos povos africanos, 
evitando o isolamento em instituições 
acadêmicas e governamentais. É preciso 
lembrar, portanto, que a resistência ao 
monoglotismo oficial propicia um entendimento 
da história nacional e continental como plural, 
reinterpretando o papel da dominação européia 
e a feição cultural dos estados pós-coloniais, além 
de criar a ocasião para o fortalecimento político, 
psicológico, e social dos povos africanos. Nesse 
sentido, a luta coletiva pela valorização e 
proteção das línguas africanas maternas deve 
ser compreendida não somente em termos de 
uma política identitária que visa à valorização 
da cultura nacional, mas como uma prática 
emergente e potencialmente revolucionária 
capaz de transformar, ao menos em parte, o que 
é hoje amplamente conhecido como a tragédia 
da África. (RODRIGUES, 2005, p. 175)

Diante da situação linguística acima vista, pode-se questionar 
o lugar da literatura nesses países. Seria sua literatura produzida 
apenas ou predominantemente em língua francesa? Ou já haveria 
uma literatura se afirmando nas línguas locais?

Aqui, mais uma vez é preciso fazer uma separação entre os 
países do Maghreb e a África Subsaariana. No caso dos países do 
Maghreb é verdade que a literatura em árabe vem ganhando força, 
mas a literatura em língua francesa ainda é muito forte. É a língua 
escolhida para ser o “veículo de abertura para o mundo e para a 
tecnologia moderna” (SOARES, 1990, p. 91). Muitas vezes o governo 
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desses países (caso da Argélia há alguns anos atrás) controla a 
liberdade de expressão e isso, aliado à força da religião, faz com 
que temas ligados a uma maior liberação (ou ocidentalização) dos 
costumes e à contestação político-social sejam escritos em francês, 
pois poderiam não escapar de uma certa censura por parte de 
alguns governos, se fossem escritos em árabe.

A literatura maghrebina produzida entre as décadas de 1940 
e 1960 é caracterizada sobretudo por seu engajamento político e 
tinha como foco a luta contra a colonização, a denúncia da opressão, 
a defesa de uma identidade sufocada pelo sistema colonial. Obra 
fundamental desse período é a obra do tunisiano Albert Memmi. 
Em seu livro Portrait du colonisé précédé du portrait du colonisateur, 
publicado em 1957, é interessante observar o colonizador descrito 
como um usurpador pelo autor. Vejamos esta passagem:

Il est impossible enfin qu’il ne constate point 
l’illégitimité constante de sa situation. C’est de 
plus, en quelque sorte, une illégitimité double. 
Étranger, venu dans un pays par les hasards de 
l’histoire, il a réussi non seulement à se faire 
une place, mais à prendre celle de l’habitant, à 
s’octroyer des privilèges étonnants au détriment 
des ayants droit. Et cela, non en vertu des lois 
locales, qui légitiment d’une certaine manière 
l’inégalité par la tradition, mais en bouleversant 
les règles admises, en y substituant les siennes. 
Il apparaît ainsi doublement injuste : c’est un 
privilégié et un privilégié non légitime, c’est-à-
dire un usurpateur. Et enfin, non seulement aux 
yeux du colonisé, mais aux siens propres. S’il 
objecte quelquefois que des privilégiés existent 
aussi parmi les colonisés, des féodaux, des 
bourgeois, dont l’opulence égale ou dépasse la 
sienne, il le fait sans conviction. N’être pas seul 
coupable peut rassurer mais non absoudre. Il 
reconnaîtrait facilement que les privilèges des 
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privilégiés autochtones sont moins scandaleux 
que les siens. Il sait aussi que les colonisés 
les plus favorisés ne seront jamais que des 
colonisés, c’est-à-dire que certains droits leur 
seront éternellement refusés, que certains 
avantages lui sont strictement réservés. En 
bref, à ses yeux comme aux yeux de sa victime, 
il se sait usurpateur : il faut qu’il s’accommode 
de ces regards et de cette situation. (MEMMI, 
1973, p. 38-39)

É consenso entre os especialistas que a literatura africana de 
língua francesa nasceu do desejo que os escritores africanos tinham 
de recontar a sua própria história a partir de um novo ponto de 
vista, já que, até então, apenas a visão ocidental sobre a África era 
conhecida. Para produzir seus textos, os escritores lançaram mão de 
uma literatura oral, tão característica no continente, onde contos, 
poemas são transmitidos oralmente através das gerações.

Segundo Nkotae Rocha, “escrever para um escritor africano 
representa uma dupla luta: externa e interna” (2019, p. 84). A luta 
externa é mostrar que a África também tem história e tradição, e que 
estas não começaram a partir da chegada dos europeus. E a interna 
se deve ao grande dilema linguístico: em que língua escrever? Como 
expressar sua própria cultura por meio de uma língua não materna?

No caso dos países da África Subsaariana, a maioria dos países 
teve sua independência nos anos de 1960, mas podemos dizer que 
desde os anos de 1920 já havia uma literatura em língua francesa, mas 
que é chamada por alguns críticos como literatura de assimilação, 
já que a maioria dos autores se mostrava seduzida pela civilização 
francesa. Estes autores aceitavam a dominação cultural, reforçavam 
os estereótipos coloniais, e se calavam diante da exploração e 
opressão da sociedade na qual essa literatura estava inserida.

A partir dos anos 1930 muda um pouco a postura dos autores, 
influenciados pelo movimento cultural da Negritude (Césaire e 
Senghor). A cultura da oralidade, traço cultural ancestral da África, 
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impregnou a literatura produzida nesses países e a colonização 
começa ser atacada, resgatando-se a identidade cultural dos povos 
negros, denunciando os horrores da colonização. Por esta razão, 
podemos considerar que o primeiro grande nome da literatura 
negra francesa no continente é René Maran, martiniquense de 
nascimento, mas que produziu sua obra na África, como funcionário 
do governo francês nas colônias. Em sua obra Batouala, publicada 
em 1921, Maran critica duramente o colonialismo, causando grande 
repercussão, mas também recebendo vários ataques. Vejamos o 
que ele diz no prefácio desta obra:

Ce roman est donc tout objectif. Il ne tâche même 
pas à expliquer: il constate. Il ne s’indigne pas: il 
enregistre. Il ne pouvait en être autrement. Par 
les soirs de lune, allongé en ma chaise longue, 
de ma véranda, j’écoutais les conversations de 
ces pauvres gens. Leurs plaisanteries prouvaient 
leur résignation. Ils souffraient et riaient de 
souffrir. Ah! monsieur Bruel, [...] Vous avez 
parlé de la richesse de cet immense pays. Que 
n’avez-vous dit que la famine y était maîtresse? 
Je comprends. Oui, qu’importe à Sirius que dix, 
vingt ou même cent indigènes aient cherché, 
en un jour d’innommable détresse, parmi le 
crottin des chevaux appartenant aux rapaces 
qui se prétendent leurs bienfaiteurs, les grains 
de maïs ou de mil non digérés dont ils devaient 
faire leur nourriture! [...] Enfin, au cours d’une 
interpellation à la Chambre, le ministre de la 
Guerre, M. André Lefèvre, ne craignit pas de 
déclarer que certains fonctionnaires français 
avaient cru pouvoir se conduire, en Alsace-
Lorraine reconquise, comme s’ils étaient au 
Congo Français. De telles paroles, prononcées 
en tel lieu, sont significatives. Elles prouvent, à 
la fois, que l’on sait ce qui se passe en ces terres 
lointaines et que, jusqu’ici, on n’a pas essayé 
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de remédier aux abus, aux malversations et 
aux atrocités qui y abondent. [...] Mes frères 
en esprit, écrivains de France, cela n’est que 
trop vrai. C’est  pourquoi, d’ores et déjà, il vous 
appartient de signifier que vous ne voulez plus, 
sous aucun prétexte, que vos compatriotes, 
établis là-bas, déconsidèrent la nation dont vous 
êtes les mainteneurs. Que votre voix s’élève! Il 
faut que vous aidiez ceux qui disent les choses 
telles qu’elles sont, non pas telles qu’on voudrait 
qu’elles fussent. Et plus tard, lorsqu’on aura 
nettoyé les suburres coloniales, je vous peindrai 
quelques-uns de ces types que j’ai déjà croqués, 
mais que je conserve, un temps encore, en mes 
cahiers. Je vous dirai qu’en certaines régions, de 
malheureux nègres ont été obligés de vendre 
leurs femmes à un prix variant de vingt-cinq à 
soixante-quinze francs pièce pour payer leur 
impôt de capitation. Je vous dirai… Mais, alors, 
je parlerai en mon nom et non pas au nom 
d’un autre; ce seront mes idées que j’exposerai 
et non pas celles d’un autre. Et, d’avance, des 
Européens que je viserai, je les sais si lâches, que 
je suis sûr que pas un n’osera me donner le plus 
léger démenti. (1921, p. 10-14)

Essa nova literatura africana e negra de expressão francesa 
nasce, então, como vimos, da necessidade de quebrar os estereótipos 
e reabilitar a imagem do continente – usar a sua voz (na língua do 
colonizador) para reescrever sua própria história. É uma literatura 
que se fez, em grande parte, fora da África e com muita dificuldade 
de ser lida dentro da África, pela escassez de editoras africanas e pelo 
fato de somente a elite saber ler em francês.

O movimento da Negritude foi fundamental para a 
consolidação e o fortalecimento dessa identidade negra, buscada 
pelos novos autores. Beti e Tobner o definem:
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Inventé, dit-on, par Césaire, mais commercialisé 
en quelque sorte par Senghor, le terme peut se 
définir somme toute comme la conscience que 
prend le Noir de son statut dans le monde et la 
révolte dont cette prise de conscience imprègne 
son expression artistique et ses aspirations 
politiques. La négritude, c’est l’image que le Noir 
se construit de lui-même en réplique à l’image qui 
s’est édifiée de lui, sans lui donc contre lui, dans 
l’esprit des peuples à peau claire – image de lui 
même sans cesse reconquise, quotidiennement 
réhabilitée contre les souillures et les préjugés 
de l’esclavage, de la domination coloniale et 
néo-coloniale. (1989, p. 6)

Para mostrar ao mundo essa África, conhecida até então 
apenas pelo olhar do colonizador, os escritores africanos, segundo 
Biloa (2007) apropriam-se da língua francesa, mas lhe dão um 
colorido específico. Sobretudo nos anos de 1960, na fase pós-
independência, introduzem-se palavras e expressões das línguas 
locais, criam-se uma sintaxe e um ritmo novos, neologismos, 
enfim, percebe-se a influência da oralidade nos textos.

Ahmadou Kourouma, escritor marfinense falecido em 2003, é 
tido como o primeiro escritor a subverter completamente a escrita do 
francês, com a publicação de seu romance Les soleils des indépendances 
(1968), misturando-o com a fala malinké, razão pela qual sua obra é 
impregnada de marcas de oralidade, que, aliás, dão às suas narrativas 
um estilo de griot. Estes contadores de história, responsáveis pela 
transmissão dos conhecimentos em muitas sociedades africanas, são 
os guardiões da tradição oral, exercendo o papel de músicos, poetas 
e a quem muitas vezes são atribuídos poderes sobrenaturais, tamanha 
a importância que eles têm nessas culturas. Kourouma conhece muito 
bem a importância dos griots e deixa isso bem claro:

Comme toute cérémonie funéraire rapporte, 
on comprend que les griots malinké, les 
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vieux Malinkés, ceux qui ne vendent plus 
parce que ruinés par les Indépendances (et 
Allah seul peut compter le nombre de vieux 
marchands ruinés par les Indépendances 
dans la capitale!) « travaillent » tous dans 
les obsèques et les funérailles. De véritables 
professionnels! Matins et soirs ils marchent de 
quartier en quartier pour assister à toutes les 
cérémonies. On les dénomme entre Malinkés, 
et très méchamment, «les vautours» ou «bande 
d’hyènes». (1970, p. 11)

O que se percebeu, desde então, é a força da oralidade, traço 
tão característico das culturas africanas, como presença constante 
nessa literatura, ainda que produzida em língua francesa. A produção 
em francês se dá até mesmo por razões de mercado, uma vez que a 
maioria dessas obras ainda são mais lidas na Europa do que na África. 
De acordo com Alain Mabanckou, escritor congolês e um dos principais 
nomes da moderna literatura africana de expressão francesa,

não existe literatura nos idiomas do Congo. Os 
governos da África não incentivam as línguas 
locais. [...] A literatura africana se faz, em grande 
parte, fora da África. Desde o início do século XX, 
os principais autores estiveram fora da África. O 
grande problema é conseguir ser lido dentro da 
África. As maiores críticas que me fazem pela 
internet é que eu escrevo para os brancos, mas 
não existem editoras na África. A pirataria ajuda 
a divulgar. Se quiserem ajudar a África, invistam 
em livrarias. (SESC-SP, 2014, online)

Entendemos, como Derive, que “a oralidade não é somente 
o fato de se expressar oralmente, é uma escolha cultural para 
assegurar a perenidade do patrimônio verbal de certas sociedades 
das quais, sabe-se, ela é um fator essencial da consciência 
identitária” (2015, p. 119). E isso fica claro no texto do escritor 
malinês Amadou Hampâté Bâ:
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[...] la mémoire des gens de ma génération, et 
plus généralement des peuples de tradition orale 
qui ne pouvaient s’appuyer sur l’écrit, est d’une 
fidélité et d’une précision presque prodigieuses. 
Dès l’enfance, nous étions entraı ̂nés à observer, 
à regarder, à écouter, si bien que tout événement 
s’inscrivait dans notre mémoire comme dans 
une cire vierge. Tout y était: le décor, les 
personnages, les paroles, jusqu’à leurs costumes 
dans les moindres détails. [...]
C ‘est pourquoi il est très difficile à un Africain 
de ma génération de «résumer». On raconte en 
totalité ou on ne raconte pas. (1992, p. 11)

No entanto, Derive também nos mostra o paradoxo desta 
situação, pois para se tornar objeto de estudo, a oralidade não 
pode depender apenas da memorização, mas precisa passar por 
um processo de fixação, ou seja, de literarização. Se não for fixada 
pela escrita, todo um patrimônio cultural pode se perder. Vejamos 
o que ele diz:

[...] enquanto autênticos representantes de 
uma civilização de oralidade é que os escritores 
africanos produziram a literatura mais 
concordante com as suas normas escritas e que, 
ao contrário, é na mesma medida em que eles se 
integraram a uma civilização da escrita que eles 
tiveram os meios de operar a oralização dessa 
literatura. [...] Mais do que índices naturalmente 
dispostos no texto, quase sem o conhecimento 
dos criadores, as marcas de oralidade são 
signos, a serviço de estratégias – conscientes ou 
inconscientes – que devem ser pensadas como 
efeitos de texto. Não há traços de oralidade, 
mas efeitos de oralidade. [...] podemos então 
concluir que uma das características da produção 
literária africana terá sido a de se elaborar entre 
duas estratégias: uma literarização da oralidade 
e uma oralização da literatura. (2015, p. 136)
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E essa literarização da oralidade, pelo menos até o momento, 
parece ter de passar necessariamente pelo francês, diante da 
ausência de políticas linguísticas claras que transformem as 
línguas nacionais em línguas efetivamente literárias na maioria 
dos países francófonos da África. Talvez seja a literatura, então, 
um elemento fundamental para assegurar à língua francesa a sua 
permanência no cenário político e cultural dos países africanos 
ainda por um bom tempo.
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O LATINISTA PAGNOL E OS 
ESTUDOS LATINOS EM SOUVENIRS D’ENFANCE

Marilia Santanna Villar1

É uma honra poder participar mais uma vez deste Seminário, 
juntamente com minha orientada, Juliana Rocha Campos. Preciso 
reforçar o grande valor do trabalho realizado por Luciana Persice 
e sua equipe neste SELIFRAN, que tem crescido muito, mostrando-
se mais primoroso a cada ano. Para o estudo do francês, das 
literaturas francesa e francófonas e, sobretudo, para a divulgação 
das pesquisas desenvolvidas, mostrando a correlação entre ensino 
e pesquisa, entre graduação e pós-graduação, este evento tornou-
se um espaço rico e um momento muito aguardado. A presente 
publicação vem apenas confirmar o extremo valor do trabalho 
realizado por essa equipe da UERJ e agradeço a possibilidade de 
participar em diferentes edições com meus orientandos.

Nos estudos de literatura francesa, quando se fala em Marcel 
Pagnol, pensamos primeiramente no autor de peças de teatro, 
como a trilogia Marius, Fanny, César. Vêm-nos à mente também 
suas publicações de caráter autobiográfico, Souvenirs d’Enfance, 
que inspiraram os filmes La Gloire de mon père e Le Château de ma 
mère. Conhecemos também, provavelmente, como esse homem de 
teatro voltou-se com muito entusiasmo para a produção de filmes, 
logo no início do cinema falado. Mas Pagnol tem uma bela tradução 
das Bucólicas de Virgílio, publicada em 1958. E pouco se sabe desse 

1  Professora Doutora Associada/ UFRJ. Lattes: https://lattes.cnpq.
br/4007480540222215, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4074-5827.
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Marcel Pagnol latinista. Para melhor compreender o que os estudos 
do latim significaram para Pagnol, analisaremos aqui seus textos 
autobiográficos, tendo como central o apreço pela literatura e pelo 
estudo, e ainda, o lado humano do menino Marcel que descobre as 
dificuldades e as delícias dos estudos do latim e do francês enquanto 
descobre a vida, a amizade, os sabores e dissabores da adolescência 
e da vida de estudante.

Para que possamos avançar nessa temática, faz-se necessário 
apresentar, rapidamente, a proposta de nossa pesquisa, 
explicando igualmente o quanto tal proposta vem evoluindo 
e modificando-se. A ideia inicial do projeto era a de trabalhar 
apenas os dois primeiros volumes de Souvenirs d’Enfance, do 
autor Marcel Pagnol, ou seja, apresentar uma análise de La Gloire 
de mon père e Le Château de ma mère. O trabalho de pesquisa 
voltava-se também para os filmes de Yves Robert, inspirados nos 
dois livros e com os mesmos títulos que os volumes de Pagnol. 
No entanto, a análise dos dois livros e das duas adaptações para 
o cinema acabou nos levando a aumentar o corpus da pesquisa. 
Decidimos considerar também os dois outros livros que narram 
as lembranças de infância e adolescência do nosso narrador-
personagem Marcel: Le Temps des Secrets e Le Temps des Amours.

Neste ano de 2021, Juliana centrou sua apresentação 
sobretudo no livro Le Château de ma mère, o segundo volume, 
analisando alguns personagens importantes para a construção 
do personagem do próprio Marcel. Em seu texto, viajamos 
novamente para a Provença de Pagnol e ouvimos o dialeto 
local, o som dos pássaros e das cigarras, maravilhando-nos 
com a atmosfera dos fins de semana e das férias de verão que 
encantavam o menino na casa de campo da família – la Bastide 
Neuve. A presença desses dois outros volumes como parte 
de nosso corpus justifica-se por uma série de elementos, mas 
deixo aqui registrado apenas um: a adaptação cinematográfica 
de Le Château de ma mère optou por inserir no filme um longo 
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episódio que aparece apenas no terceiro volume, Le temps des 
secrets: o encontro de Marcel e Isabelle.

Ao final de nossa apresentação do ano passado – voltada, 
na época, para o primeiro volume, La Gloire de mon père – foi 
comentado o sucesso dos filmes de Yves Robert que não apenas 
foram aclamados nos anos 1990, quando de seu lançamento, mas 
que continuam conquistando os franceses de todas as idades 
ainda hoje. É talvez exatamente por esse fascínio que as páginas 
de Pagnol exercem, esse fascínio atemporal, que agora em 2022 
será lançado o filme Le Temps des Secrets, de Christophe Barratier. 
Em breve, deveremos acrescentar ainda esta nova adaptação a 
nosso trabalho de pesquisa.

Après Envole-Moi, Christophe Barratier revient 
au cinéma en 2022 avec une comédie adaptée 
d’un roman de Pagnol! Le film familial, et 
historique, Le Temps des Secrets, sort en salle le 
23 maChristophers 2022.
Barratier, c’est LE réalisateur des Choristes, 
mais aussi de Faubourg 36 et La Nouvelle 
Guerre des Boutons. Pour son nouveau film, il 
a choisi d’adapter Le Temps des Secrets, roman 
publié en 1960 par Marcel Pagnol. Il s’agit du 
troisième tome des Souvenirs d’Enfance (qui 
comptent quatre tomes) du romancier. Un récit 
autobiographique déjà adapté à la télévision en 
2005. (cf. SORTIR A PARIS, 2022)

Carol Altman ajuda-nos a compreender o sucesso dessas 
produções cinematográficas que retratam a infância. A autora 
busca encontrar a explicação do sucesso da imagem da criança 
no aspecto afetivo. No entanto, ela não limita o sucesso ao lado 
afetivo, lembrando também que o próprio gênero autobiográfico 
passa a ganhar certa valorização entre os críticos literários a partir 
da segunda metade do século XX. Parece que a fórmula de sucesso 
se explica por esse vínculo amoroso com a família e pela valorização 

https://www.sortiraparis.com/loisirs/cinema/articles/246455-envole-moi-avec-gerard-lanvin-et-victor-belmondo-critique-et-bande-annonce
https://www.sortiraparis.com/loisirs/cinema/agenda/11248-faubourg-36
https://www.sortiraparis.com/loisirs/cinema/agenda/43680-la-nouvelle-guerre-des-boutons
https://www.sortiraparis.com/loisirs/cinema/agenda/43680-la-nouvelle-guerre-des-boutons
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de textos que se desenrolam entre gêneros, entre a autobiografia e 
o romance, a tão falada autoficção.

Pourquoi un tel succès? Pourquoi cette image 
de l’enfant a-t-elle tellement plu à cette 
société? […] il apparaît clairement que pour 
la France de l’époque ce sont des films dans 
lesquels la société française s’est retrouvée. 
Parmi la multitude d’attraits des oeuvres 
littéraires et cinématographiques s’inspirant de 
l’enfance, nous pouvons en délimiter un qui est 
particulièrement intéressant pour le lecteur et 
pour le spectateur… sa qualité affective.
Du côté littéraire, dans “La légitimation du 
genre” (21-37), Jacques Lecarme parle de la 
valorisation des récits trétrospectifs dans la 
littérature française et francophone pendant la 
seconde partie du vingtième siècle:
Depuis 1945 peut-être, depuis 1968 à coup 
sûr, le genre est entré dans un processus de 
valorisation. L’expérience de lectures hétéroclites 
poursuivies… nous a convaincu d’un trait 
curieux: les récits rétrospectifs, par leur qualité 
et leur quantité, s’imposent dans la production 
littéraire, française ou francophone. On perçoit 
des évolutions à l’intérieur du genre: après 
l’époque des romans pseudo-autobiographiques, 
voici les autobiographies pseudo-romanesques; 
le para-texte médiatique fait lire comme un récit 
de vie le texte baptisé roman par commodité; 
les autofictions et les récits indécidables sont 
désormais acceptés par la plupart des lecteurs. 
(ALTMAN, 2006, p. 2-3)

Sob essa luz é que ela explica o “succès de Pagnol (Le Château 
de ma mère) et d’autres écrivains qui ont écrit un ‘type d’adresse 
à la mère’ qui n’a connu que de grands succès” (ALTMAN, 2006, 
p. 34). Para as crianças, além do desenvolvimento do lado afetivo 
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dentro do núcleo familiar, tais laços se constroem fortemente no 
ambiente escolar. Nos dois primeiros volumes, a escola é sempre 
mencionada, mas o grande companheiro de brincadeiras de Marcel 
é sempre Lili des Bellons, amigo dos tempos de férias, um herói 
das colinas do Garlaban para Marcel. Já os dois outros volumes são 
mais centrados sobre o que se passa no liceu. Marcel cresce, tem 
de enfrentar seus medos, as brigas, envolve-se em traquinagens e 
descobre como a verdadeira amizade cria laços de cumplicidade e 
apoio nos momentos difíceis.

Para o presente artigo, volto aos primeiros volumes desses 
Souvenirs d’Enfance, mas debruço-me especialmente sobre o 
último volume, Le Temps des Amours. Como já foi dito, busco 
apresentar especificamente a relação entre o menino Marcel 
Pagnol e o estudo do latim. Para isso, começo deixando o campo 
literário e apresentando a relação do autor Marcel Pagnol com a 
língua latina. O ponto de partida para tal será a entrevista dada 
pelo autor em 30 de abril de 1958 em que ele é entrevistado por 
André Parinaud.

A entrevista tem como objetivo divulgar a tradução 
das Bucólicas de Virgílio que Pagnol acabava de publicar. O 
entrevistador fala, em 1958, sobre a visão que se começa a ter 
– mesmo na França e Europa da época – de que o estudo do 
latim é algo elitista, e talvez sem sentido na época “atômica”. 
Pagnol emociona-se e considera absurdo substituir o que outrora 
chamávamos de Humanidades pela ciência. Ele não é contrário 
à ciência e defende, logo em seguida, o estudo científico, mas 
mostrando como o latim talvez até contribua a formar melhores 
cientistas: “O latim não atrapalha em nada o estudo da ciência. 
No meu tempo, havia duas sessões de ciências. A sessão D em 
que se estudavam apenas as ciências e a sessão C que era de 
latim e ciências. Os alunos que fizeram Latim – Ciências passaram 
a frente dos que fizeram apenas ciências” (trechos da entrevista 
com Parinaud, 2015, tradução nossa).
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Fica evidente, assim, que o latim representa, para ele, um 
alicerce importante para a base da cultura geral, sobretudo para os 
países latinos (Itália, França e Espanha são por ele mencionados). 
Pagnol inquieta-se diante do que ele vê como um perigo de uma 
especialização excessiva – algo que realmente vivemos já há alguns 
anos – em que se chegaria ao ponto de não se ensinar ótica em um 
curso de física porque aquele jovem vai fazer eletricidade. E aí o 
jovem conheceria apenas um capítulo da física…

Da entrevista, depreende-se facilmente o quanto o autor 
valorizava o estudo do latim e podemos reforçar essa impressão 
lendo a introdução que Pagnol oferece ao leitor de sua tradução das 
Bucólicas. Ele aponta para o verdadeiro interesse desse trabalho 
(que levou quase 30 anos!!).

Moi aussi j’ai gardé les chèvres avec Ménalque 
et j’ai cherché ce bouc perdu et j’ai lancé des 
pierres bourdonnantes, avec une adresse assez 
grande pour ne pas atteindre le vagabond. Sur 
les collines de Provence, dans les ravins de 
Baume source, au fond des gorges de Passe-
Temps, j’ai suivi bien souvent mon frère Paul 
qui fut le dernier chevrier de l’Étoile. Il s’éveillait 
avec le jour, et son sommeil avait imprimé sur 
sa joue quelques grains de genièvre ou le dessin 
d’un épi de lavande. Il portait la grande houlette 
en bois de cade, formosum paribus nodis atque 
aere, et, comme Ménalque, il savait jouer de 
l’harmonica qui n’est rien d’autre qu’une flûte 
de Pan perfectionnée. Au lieu de calamos 
conjungere plures, ainsi que Pan instituit, je 
l’avais acheté pour lui dans un bazar d’Aubagne. 
Il avait composé des fugues qu’il jouait avec 
les réponses de l’écho des trois bergers. Il 
fallait d’abord chercher la bonne distance, elle 
variait selon la longueur du thème proposé et 
la direction du vent. Quand il l’avait trouvée, il 
lançait la première phrase et l’écho la reprenait 
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pendant qu’il attaquait la seconde. Ce petit 
concert était d’une beauté magique surtout 
pendant les nuits d’été. Tout le paysage y 
participait, le silence brillant des étoiles, l’odeur 
du thym, le tintement d’une clochette, la ligne 
d’argent d’un grillon, et cet harmonica grêle 
et tendre enseignait enfin la musique à l’écho 
millénaire des roches bleues. [...] L’excuse de 
cette traduction en vers français des Bucoliques, 
qui est peut-être la cinquantième, c’est qu’elle 
ne prétend pas à l’érudition poétique: c’est celle 
du frère d’un berger”. (VIRGILE, 1958, p. 10)

A relação de Pagnol com as colinas e com o campo é certamente 
uma pista para compreendermos esse seu interesse por Virgílio. O 
latinista Pagnol retoma o clássico não para corrigir os erros de outros 
latinistas – sua preocupação parece ser muito mais voltada para o 
sentimento, a experiência da vida no campo do que a preocupação 
da precisão gramatical ou da precisão científica. Escolhe fazer uma 
tradução em verso e publica-a junto com o texto latino, fazendo 
uma edição bilíngue. Por quê? Enquanto mantém ao lado o texto 
original, Pagnol parece querer traduzir a poesia das Bucólicas de 
Virgílio para o leitor francês. A recepção de uma obra em prosa é 
diferente da recepção de um texto poético. Como ler uma tradução 
em prosa em francês e vivenciar a experiência de um texto poético 
latino? Claro, isso não é possível nem com a tradução em prosa 
nem em verso. Eu não gostaria, de modo algum, de diminuir as 
traduções feitas em prosa. Elas desempenham, certamente, um 
papel importante na divulgação de textos clássicos. Parece, no 
entanto, que Pagnol busca exatamente fazer com que seu leitor 
chegue o mais perto possível da experiência poética de Virgílio. O 
poema francês se faz, em geral, com ritmo e rimas. Pagnol obedece 
em sua tradução a métrica e propõe uma poesia com rimas. O leitor 
da tradução de Pagnol terá acesso, assim, a um poema em francês, 
assim como o leitor latino de Virgílio lia a poesia das Bucólicas. É 
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desse modo, portanto, que ele justifica a publicação de mais uma 
tradução do texto clássico, a de número 50 talvez: não é uma 
tradução que vise à erudição poética; é a tradução do irmão de um 
pastor. É o irmão de um pastor que fala, são as estrelas e a lavanda 
que guiam esse poeta na árdua tarefa de traduzir. Sua experiência 
literária é aproximada de sua experiência da vida no campo. As 
Bucólicas de Virgílio alimentam-se do espírito bucólico de Pagnol, 
apaixonado pela Provença.

Voltemos para os Souvenirs d’Enfance. Como aparece em Le 
Château de ma mère o estudo do latim? Ali o latim é apresentado 
pelo tio Jules como um estudo prazeroso. Marcel não parece, no 
entanto, partilhar a opinião do tio.

Tu as devant toi, reprit mon père, une année qui 
comptera dans ta vie: n’oublie pas qu’en juillet 
prochain, tu vas te présenter à l’examen des 
bourses, pour entrer au lycée au mois d’octobre 
suivant! [...]
Et puis, au lycée, dit l’oncle, tu apprendras le 
latin, et je te promets que ça va te passionner! 
Moi, du latin, j’en faisais même pendant les 
vacances, pour le plaisir!
Ces propos étranges, et qui concernaient les 
siècles futur, ne masquaient point la tragique 
réalité: les vacances étaient finies, et je sentis 
mon menton qui tremblait. (PAGNOL, 1988, p. 20)

Tanto o pai como o tio querem mostrar ao menino Marcel 
o quanto os anos no liceu serão importantes para seu futuro. O 
latim é valorizado pelo tio que diz que Marcel vai se apaixonar 
pelo idioma e conta como ele mesmo estudava latim nas férias por 
prazer! Mas o menino não vê nenhuma beleza nas explicações dos 
adultos. Ele apenas consegue enxergar o fim das férias, a trágica 
realidade. O último volume, Le Temps des Amours, já nos mostra 
Marcel no liceu, às voltas com suas primeiras experiências como 
poeta e seu ambíguo relacionamento com o latim. Desconfiança, 
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trapaça, maus e bons resultados, o latim parece proporcionar ao 
jovem toda a variedade de experiências que ajudarão a formar sua 
identidade, sua personalidade.

Logo no início do livro, conhecemos o professor de latim, 
Socrate, e o que os aguarda como matéria nos primeiros dias 
de “volta às aulas”: “Avant d’attaquer le De Viris Illustribus Urbis 
Romae, nous allons commencer cette année scolaire sous le signe 
de l’ablatif absolu” (PAGNOL, 1977, p. 25).

Aparece, assim, a preocupação com o estudo gramatical – um 
tópico particularmente exaustivo: o ablativo absoluto – e o estudo 
da cultura geral latina, com a leitura das biografias dos importantes 
personagens históricos da cidade de Roma. Ao longo do livro, 
seus avanços no latim são mencionados, mas parecem fruto do 
“acaso” (ou melhor, de imprudência) e não de um verdadeiro 
conhecimento. Com isso, a sensação de que Socrate o perseguia 
é compreensível. Marcel conseguira responder corretamente a 
algumas perguntas. Quanta imprudência!! É esse bom resultado 
que faz com o que professor se lembre dele e sempre exija sua 
participação em aula. O leitor pode inferir que Marcel era mesmo 
um bom aluno e o professor confia que suas respostas vão ajudar 
a turma. Mas o que transparece nas linhas como sendo a sensação 
vivenciada pelo personagem é a de uma exigência maior, a de um 
professor que o persegue. A piedade dos colegas de turma reforça 
o quadro.

Trois mois plus tard, Socrate se mit à me 
persécuter. Parce que j’avais fait imprudemment 
quelques bonnes réponses, il dévasta ma 
tranquilité, me réclama chaque matin ma leçon 
de grammaire ou de récitation, et me posa des 
questions en classe avec une persévérance si 
insolite que Lagneau en était indigné et que 
Zacharias lui-même s’apitoyait sur mon sort. 
(PAGNOL, 1977, p. 27)
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O horário no liceu é bastante rigoroso e os meninos estão na 
hora de estudo. Como acontece várias vezes, todos fingem estudar 
(têm diante de si o dicionário ou a gramática), mas conversam sobre 
outros temas, na verdade. No caso específico, estão preocupados 
com uma punição que Lagneau sofrerá e que pode complicar as 
coisas com seu pai. Vejamos como o jovem Marcel reage ao ler a 
mensagem de Lagneau:

Quand je fus en possession du message – que 
j’avais écouté en feuilletant studieusement 
mon dictionnaire latin – je réfléchis pendant 
un moment, puis, feignant d’écrire, la tête 
baissée, du coin de la bouche, je répondis. 
(PAGNOL, 1977, p. 59)

Ele está disposto a ajudar o amigo, a assumir a culpa – na 
verdade, ele retorna um favor, porque Lagneau já o tinha ajudado 
em situação semelhante. Para responder, no entanto, age como 
se estivesse estudando, folheando o dicionário, e responde “com 
o canto da boca”, discreto, para não ser desmascarado pelo 
professor que supervisiona o tempo de estudo.

O latim aparece como matéria difícil a ser estudada e, por 
vezes, como “desculpa” para fazer outra coisa. Ao fingirem 
estudar, os meninos aproveitam o tempo para conversar sobre 
suas preocupações e tentam achar soluções para seus problemas 
– relativos, na maior parte do tempo, ao desempenho escolar e a 
como os pais reagiriam a uma advertência por parte da escola.

Ao longo dos anos de estudo no liceu, chegam novos professores 
e novas metodologias. O professor de latim do ano seguinte era 
obcecado pelos Comentários de César, que lhe serviam de atividade 
para nota, punição ou exemplos para tópicos de gramática.

ils finirent par se résigner, apprirent leurs 
déclinaisons, et devinrent capables d’aborder les 
Commentaires de César.
Ce César, c’était la religion de Zizi (professor de 
latim na série seguinte). Pareil à ces indigènes 
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des îles du Pacifique, qui tirent du même palmier 
leurs palissades, leur toit, leur vin, leur pain, 
leurs flèches et leurs costumes, notre Zizi tirait 
de César nos explications de texte, nos versions, 
nos analyses grammaticales, nos leçons et 
nos punitions… Il en avait même fait un nom 
commun, et disait:
- Monsieur Schmidt, vous me ferez deux heures 
de retenue, et “un César”, ce qui signifiait: 
“Vous me traduirez un chapitre de César”[...]. 
(PAGNOL, 1977, p. 125)

E um evento “fortuito” chega para transformar suas vidas. 
Lagneau – o amigo mais próximo de Marcel nos tempos do liceu – 
recebia uma mesada significativa e comprava revistas de Buffalo 
Bill. Um dia, junto com as revistas havia um livro de capa amarelada: 
a tradução francesa dos Comentários de César, com o texto latino 
em rodapé. O menino sacrificou quase sem hesitar a revista e 
comprou a tradução amarelada.

Il n’hésita qu’une seconde, et sacrifia Buffalo Bill 
à Jules César, car il avait le sens des réalités, et le 
lendemain matin, à la première étude, celle de huit 
heures moins le quart, il déposa sur mon pupitre 
cette liasse de feuilles jaunies, qui allait être pour 
nous aussi utile qu’une rampe dans un escalier.
Il faut dire, sans modestie, que je sus m’en 
servir habilement.
(PAGNOL, 1977, p. 127-128)

A técnica utilizada consistia em localizar o capítulo e copiar 
a tradução acrescentando alguns erros para torná-la “credível”. 
Pouco a pouco, Marcel passou a diminuir o número de erros. O 
professor chegou a elogiar o progresso dos dois jovens. Em um dia 
de prova, em que Marcel não podia usar o texto da tradução, ele 
estava assustadíssimo:

Cependant, en relisant ce texte, il me sembla 
que je le comprenais assez bien, et j’eus 
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une heureuse surprise lorsque je fus classé 
troisième, tandis que Lagneau était classé 
onzième. Je compris alors que mes tricheries 
m’avaient grandement profité, en développant 
mon goût du travail, et mon ingéniosité 
naturelle. (PAGNOL, 1977, p. 128)

Assim, o comportamento desonesto nas traduções acaba 
servindo como estudo e melhorando os resultados dos dois 
amigos até nas provas sem consulta. Essas traduções tantas 
vezes lembradas nos textos autobiográficos teriam preparado a 
tradução que o autor Marcel Pagnol publica em 1958? Mathieu 
Minet publicou em 2016 um curto artigo sobre as Bucólicas 
traduzidas por Pagnol. Aqui retomo as palavras por ele utilizadas 
para falar dessa publicação e dos elementos provençais que 
Pagnol introduziu no texto de Virgílio:

Pagnol a une conception très “marseillaise” de 
l’exactitude. C’est le cas de le dire, car nous 
verrons qu’une de ses manies de traducteur est 
d’introduire dans les Bucoliques des éléments 
non seulement empruntés à “sa” Provende (ce 
qu’il ne cherche pas à nier, et que les critiques 
ont bien vu), mais également – et d’une façon 
très astucieuse – à sa propre vie. (MINET, 2016, 
p. 365)

Cito aqui também o epitáfio que vemos gravado no túmulo de 
Pagnol – a última obra de Pagnol que mostra tanto o seu amor pelo 
latim como pela natureza, esse lado certamente bucólico desse 
grande homem, dramaturgo, cineasta e escritor: FONTES AMICOS 
UXOREM DILEXIT.

A língua latina acompanha Marcel Pagnol em sua morte. A 
inscrição realmente nos recorda aquele menino que em Souvenirs 
d’Enfance andava pelas colinas vizinhas a Marseille tentando 
encontrar fontes de água com o amigo Lili. Suas Bucólicas parecem, 
assim, uma possibilidade de reunir duas de suas paixões: a língua 
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latina e a vida no campo. Concluímos deixando ecoar o sotaque 
provençal de Pagnol em sua interpretação do texto de Virgílio:

Pourtant pour cette nuit, tu peux encor t’étendre
Sur un lit de feuillage auprès de ton ami …
J’ai des fruits savoureux et des châtaignes 
tendres,
Et des fromages blancs pressés dans un tamis ...
Déjà, dans le lointain, contre le ciel plus sombre
Le toit du villageois fume au bout de son champ,
Et des sommets rocheux que rougit le couchant
Grandissante, s’allonge une montagne d’ombre. 
(VIRGILE, 1958 - I, v. 79- 83)
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PROUST ET LA MODERNITÉ DANS 
À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU1

Olivier Giron2

Le rapide a une idée fixe qui est la ville. On 
est le captif de son idéal, le jouet de sa fureur 

monotone. Il faut subir des milliers de coups 
frappés à la cantonade, et ces rythmes et 

ces ruptures de rythme, ces battements et 
gémissements mécaniques – tout le travail de je 
ne sais quelle fabrique de vitesse [...]. Surexcité, 

accablé de sévices, le cerveau de soi-même et 
sans qu’il le sache, engendre nécessairement 

toute une littérature moderne.

Paul Valéry, Monsieur Teste (1896)

Proust et la modernité dans À la Recherche du Temps perdu: 
de quoi parlons-nous exactement, tant cette notion de modernité 
possède une pluralité d’acceptions, différentes bien que contigües?

Etymologiquement les termes «moderne», «modernité» et 
«modernisme» dérivent en français du bas-latin «modernum», 
lui-même dérivé de l’adverbe «modo» qui exprime lorsqu’il est 
temporel les nuances de «dernier instant écoulé», «récent», 
«actuel». Modernité et temporalité (et comment échapper 

1  Références abrégées renvoyant aux ouvrages de Proust à lire ainsi: CS: Du 
Côté de chez Swann / JF: A l’Ombre des jeunes filles en fleur / CG1: Du Côté de 
Guermantes 1ère partie / CG2: Du Côté de Guermantes 2ème partie / SG: Sodome et 
Gomorrhe / P: La Prisonnière / AD: Albertine disparue / TR: Le Temps retrouvé.

2  DEA Lettres modernes Sorbonne – Paris IV, Conseiller de coopération et 
d’action culturelle, Ambassade de France au Brésil.
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à la thématique du temps quand il s’agit de La Recherche?!) se 
rencontrent donc: le moderne, la modernité représentent une 
catégorie temporelle, historique, d’un présent lié au progrès, c’est-
à-dire en rupture avec le passé et tournée vers l’avenir. Le chef 
d’œuvre de Marcel Proust, placé intégralement sous le signe du 
temps, ne pouvait échapper à cette rencontre, cette confrontation 
avec la modernité, mais pour que l’application de cette lecture au 
roman proustien prenne toute sa pertinence, il convient de définir 
précisément quel type de modernité (et nous pourrions mettre 
ces mots au pluriel) sous-tendra notre étude.

En effet il existe plusieurs sens du mot «modernité». Depuis 
un siècle et demi environ, des courants de pensée, notamment 
religieux ou artistiques, ayant vu le jour sur divers continents se 
sont attribué (ou vu attribuer) ces étiquettes de «modernité» 
ou de «modernisme». Pour ce qui est de la littérature française, 
le premier théoricien de la modernité a été le poète Charles 
Baudelaire, notamment dans son étude consacrée à Constantin 
Guys, «Le peintre de la vie moderne» (article de critique picturale 
classé dans les recueils L’Art romantique ou Les Curiosités 
esthétiques). Permettez-moi de le citer un peu longuement 
puisque lui revient la paternité de ce concept et que son influence 
sur Proust fut considérable3. D’après Baudelaire donc, rechercher 
la modernité pour l’artiste consiste à «dégager de la mode ce 
qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, [à] tirer 
l’éternel du transitoire». «La modernité, nous dit-il aussi, c’est le 
transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre 
moitié est l’éternel et l’immuable [...]». Cet élément transitoire, 
fugitif, dont les métamorphoses sont si fréquentes, vous n’avez 
pas le droit de le mépriser ou de vous en passer. En le supprimant, 
vous tombez forcément dans le vide d’une beauté abstraite, 

3  Cf. les nombreuses études critiques réunissant les deux auteurs, mais aussi 
celle que Proust consacre au poète dans le Contre Sainte-Beuve; Baudelaire est cité 
17 fois dans La Recherche.
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indéfinissable, comme celle de l’unique femme avant le premier 
péché» (BAUDELAIRE, 1868, p. 10-11). Images et vocabulaire ô 
combien proustiens! L’artiste moderne doit savoir extraire la 
beauté spécifique de son époque au lieu de ressasser celle des 
siècles antérieurs; il doit être sensible au merveilleux poétique 
que lui procure quotidiennement l’actualité du monde dans lequel 
il vit. Il s’ensuit que chaque époque aura sa modernité, et là où le 
«peintre de la vie moderne» choisissait pour sujet de tableau les 
attelages et les foules des hippodromes vers 1830-1850, une autre 
réalité se sera mise en place 50 ans plus tard à cause du progrès.

Or le progrès en ces années 1870-1920 que vécut Proust, c’est 
avant tout le progrès scientifique et technique, et l’un des aspects 
qualitatifs qu’a pris alors la modernité s’est inspiré des notions 
de perfectibilité, de foi positiviste, de révolution scientiste. Mon 
propos est donc de voir comment Proust a perçu les inventions 
scientifiques et techniques de son époque et commente il les a 
utilisées dans son chef d’œuvre. Innombrables en effet sont les 
passages de La Recherche où interviennent des éléments modernes 
tels que le train, l’automobile, l’aéroplane, le téléphone, l’ascenseur 
(et cette liste est loin d’être exhaustive).

La Recherche peut aussi être lue comme un document sur la Belle 
Epoque. Noël Martin-Deslias écrit à ce propos dans son Idéalisme 
de Marcel Proust: «Beaucoup de lecteurs de Proust ont aimé dans 
son œuvre la description qu’il donne d’une certaine société de la 
fin du [19e] siècle et du commencement du 20e siècle, de ce que 
l’on appelle généralement l’époque 1900. Tout l’ouvrage en effet 
se situe aux environs de cette date dont il exprime l’atmosphère 
sociale aussi bien que morale» (MARTIN-DESLIAS, 1952, p. 107). Il 
s’agit donc de l’inscription de l’Histoire dans l’univers romanesque, 
et, en ce qui nous concerne plus particulièrement, cette Histoire se 
limite à l’aurore de notre ère technologique moderne.

Dès ma première lecture de La Recherche (il y a déjà plus de 
45 ans!), j’ai été très sensible à cette «émergence» de la modernité 
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technique au sein de l’espace romanesque, non pas tant à cause 
d’un intérêt fervent pour les réalisations de la technologie que de 
l’attrait plus objectivement pertinent que présente la relation 
entre réel et imaginaire dans la création littéraire.

C’est donc une façon de lire La Recherche que d’y retrouver 
le charme d’un temps définitivement perdu pour nous (puisque 
nous ne l’avons pas vécu), celui de l’aube de notre monde moderne, 
réfracté par la vision d’un poète. Proust a vécu la naissance 
balbutiante d’une modernité dans laquelle nous sommes nés. 
Son témoignage nous restitue par conséquent, avec une fraicheur 
d’impression originelle, la perception d’un monde dont l’acuité a 
été émoussée par l’habitude.

On ne peut cependant se limiter à cet aspect des choses 
car bien évidemment Proust n’est pas un simple historien, et 
son œuvre dépasse de loin le simple documentaire, la réalité 
n’étant qu’un point de départ et jamais une fin en soi dans la 
création artistique. Si Proust peut être compté au nombre des 
«visionnaires du réel» (MENDELSON,1961, p. 9), c’est que cette 
belle expression implique l’étroite dépendance de la réalité 
et de l’imaginaire dans sa démarche créatrice. Afin d’analyser 
cette progression du réel à l’art, du concret à la mise en œuvre 
esthétique, nous partirons de données historiques sur les 
inventions scientifiques et techniques qui virent le jour entre 
1870 et 1920, ainsi que d’éléments biographiques expliquant 
l’attention de Proust aux réalités de son époque. Dans un 
second temps la transition du réel à l’art sera détaillée sous les 
principaux aspects suivants: nouvelle perception du monde; mise 
en rapport de la réalité moderne avec un patrimoine imaginaire 
et culturel; nouvelle esthétique. Enfin ce cheminement aboutira 
à l’étude de la modernité comme matériau littéraire et comme 
partie intégrante de l’économie du roman proustien. Nous aurons 
dégagé au long de ce parcours quelques considérations sur les 
relations qu’entretient l’écrivain avec le monde moderne, et 
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pourrons donc conclure sur le génie d’une époque: la modernité, 
cette fois-ci dans son acception littéraire.

1. Réalité et temporalité
Proust est né dans la seconde moitié du 19e siècle, celle de 

la première révolution industrielle française, rendue possible 
par de nombreuses avancées scientifiques et technologiques. 
On peut citer entre 1860 et 1890 le développement de machines 
produisant de l’énergie ou de l’électricité en grande quantité; 
parallèlement la chimie permet découvertes et inventions comme 
les colorants, de nouveaux textiles (nylon), le caoutchouc de 
synthèse, les premiers plastiques (bakélite). La fin du 19ème voit 
aussi naître la taylorisation avec la Ford T produite à la chaîne 
aux Etats-Unis, prélude à l’internationalisation des modes de 
production et de consommation. Nous allons nous intéresser à 
deux domaines particulièrement présents dans La Recherche: les 
moyens de locomotion et ceux de communication.

1.1. Données historiques

1.1.1. Révolution des moyens de transport
- Le train existait avant la naissance de Proust et les premiers 

réseaux ferroviaires se sont développés en France entre 1830 et 
1850, mais des perfectionnements capitaux vont être apportés à 
ce moyen de locomotion qui va gagner en sécurité, en rapidité et 
en confort: freins à air comprimé (système Westinghouse de 1869, 
adopté en France en 1876); nouveaux systèmes de signalisation 
et d’aiguillage (1880 à 1898); «coumpoundage» et «surchauffe» 
pour optimiser l’énergie de la vapeur (Mallet, 1876 / Webb, 1883 / 
Schmidt, 1891); création de l’Orient Express par Pullman en 1883. 
En 1907 la fameuse locomotive «Pacific» (3000 chevaux, vitesse de 
pointe à 140 km/h) joint Paris à Lyon en moins de 6 heures.

 Le premier métro électrique voit le jour à Londres en 1887, et 
à Paris en 1898-1900 (Fulgence Bienvenue).



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

465

 Dans le secteur de l’automobile, les Allemands Daimler et 
Bach créent en 1885 le moteur à explosion à essence pour véhicules 
à 2 roues (la première moto voit le jour) ou 4 roues. La France 
ayant été le premier pays à acquérir le brevet Daimler, Panhard 
et Levassor, puis A. Peugeot lancèrent leurs premiers modèles, 
suivis par Austin, Ford et les frères Renault. La France compte 
24 constructeurs automobiles en 1900 et 108 000 en 1913. 1912 
voit arriver sur le marché les pneumatiques Michelin et Dunlop (la 
jante amovible avait été créée en 1906). Le succès de l’automobile 
opère une résurrection des routes et des campagnes et créée 
une nouvelle animation culturelle, touristique et commerciale (le 
goudronnage des routes en France se réalise entre 1910 et 1930, et 
à la veille de la 1ère Guerre Mondiale, on comptait 6660 000 km de 
routes à explorer).

- Dans le domaine de l’aviation, l’époque de Proust est 
d’abord celle du ballon dirigeable: les premiers aérostats à moteur 
électrique sont créés en 1883 et 1884 (Frères Tissandier et Renard/
Krebs). En 1888 le moteur à essence Daimler est adapté sur un 
aérostat et de 1898 à 1906 Santos-Dumont en fait construire et 
en utilise de petits modèles. En 1900 le premier Zeppelin voit le 
jour, le dernier de cette gamme fut le Hindenburg dont l’explosion 
en 1937 mit un point final à la carrière des dirigeables. L’aéroplane 
connait ses premiers tâtonnements, à partir de la première machine 
volante de 1890 (sorte de chauve-souris de 14m d’envergure et de 
300kg baptisée «Eole») qui a emporté Clément Ader sur plus de 
50m à 2m du sol! En 1897 la version agrandie promue «Avion» vola 
sur 300m. En 1903 les frères Wright créent l’aéroplane: planeur 
biplan de 12m d’envergure, 335kg, muni d’un moteur 4 cylindres 
de 12 chevaux et d’un train d’atterrissage à patins, dont le premier 
record officiel fut de 260m entre 2 et 3m d’altitude. Suivirent les 
expériences de Santos-Dumont (1906) et Gabriel Voisin (1908). Il 
fallut attendre le monoplan de Louis Blériot (long de 10m; envergure 
de 12m, avec ailerons pour le gauchissement, stabilisateur arrière, 
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train d’atterrissage à 2 roues, moteur Antoinette de 50 chevaux 
entrainant une hélice de 2,20m) et sa traversée de la Manche en 
37 minutes le 25/07/1909 pour que le véritable coup d’envoi soit 
donné à l’essor de l’aviation.4

- Dernier moyen de transport, plus mineur, mais ô combien 
privilégié dans La Recherche, il s’agit de la bicyclette. En 1875 
est inventée la «grande reine» ou bicycle avec des roues à jante 
caoutchoutée, puis le pédalier consacra la «petite reine», mise au 
point par les Anglais Lawson puis Stanley entre 1879 et 1884. Elle 
remporta immédiatement un extraordinaire succès dans toutes 
les classes sociales et auprès des deux sexes, les femmes revêtant 
un costume spécial (tel qu’on peut le voir dans le tableau de Jean 
Béraud «Le Chalet du cycle au Bois de Boulogne»). Elle continua 
à être perfectionnée: tubes d’acier, roulement à billes, freins 
améliorés; enfin la trouvaille capitale du 19e siècle en matière de 
locomotion lui fut adaptée: le pneumatique inventé par l’Irlandais 
Dunlop en 1888. Le premier Tour de France (comme le premier Prix 
Goncourt) eut lieu en 1903.

Outre ces moyens de transport, la période 1870-1920 est la 
mine d’inventions techniques dont les applications ont amélioré 
les relations et les conditions de vie (la notion de «confort» se 
développe d’ailleurs à ce moment précis) des sociétés occidentales.

1.1.2. Moyens de communication
- Le télégraphe (inventé par le peintre américain Samuel 

Morse en 1837) est perfectionné par Edison en 1868 et 1871, avec 
la technique du duplex, puis du quadruplex permettant de câbler 
dans les deux sens. En 1874 Emile Baudot invente le télégraphe 
imprimant capable de transmettre en écriture normale jusqu’à 6 
communications à la fois.

4  Trains, automobiles (Taxis de la Marne par ex.), dirigeables et aéroplanes 
jouèrent un rôle important lors de la 1ère Guerre mondiale (bateaux et sous-marins 
également, mais Proust parle très peu de ces derniers).
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- En 1876 Graham Bell découvre le principe du téléphone: 
une membrane rendue solidaire d’un circuit électrique, dont la 
résistance varie avec les vibrations de cette membrane, transmet les 
sons. Edison la même année accrut considérablement la puissance 
de l’appareil (qui n’était que de 12km) en adjoignant une pile au 
transmetteur. Enfin en 1978 Hughes invente le microphone qui, 
adapté à la membrane du récepteur, amplifie les sons.

- Le phonographe devrait être une invention mise au crédit 
de la France: en 1857 le Français Edouard Léon Scott construit un 
phonographe enregistreur (la vibration d’une membrane à chaque 
son actionne un stylet sous lequel tourne un cylindre). En 1877 
le poète Charles Cros rend cet enregistrement réversible grâce à 
son paléophone qui fait repasser le stylet dans les sillons (Cros, en 
visionnaire, prévoyait aussi sur le papier la photo en couleurs et 
les voyages interplanétaires!). Malheureusement pour lui Edison 
eut la même idée et la fit breveter le premier...

- Pour ce qui est de la photographie, son invention date de la 
première moitié du 19e siècle (travaux de Niepce et de Daguerre). 
Le perfectionnement capital découvert à l’époque de Proust est 
celui de la photo sur pellicule dû à Eastman en 1886, ce qui permet 
à Saint-Loup de faire des instantanés de Rachel et de la grand-
mère du narrateur (JF).

- Dérivant de celle de la photo, l’invention du cinématographe 
concerne en plein l’époque de Proust; les balbutiements de ce 
procédé ont donné lieu à des inventions aux appellations curieuses: 
phénakistiscope, zootrope, lanterne magique (si féconde pour 
l’imaginaire proustien, elle est due à l’Autrichien Von Uchiatus en 
1853), revolver photographique (1874) et fusil photographique 
(1882). Le principe commun de ces recherches est d’animer la 
photo en faisant se succéder le plus rapidement possible une série 
d’épreuves ou de plaques afin de créer l’illusion du mouvement. 
1889 constitue la date-clé: le premier film en celluloïd voit le jour; 
Edison invente le kinétoscope pour visionner individuellement, 
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grâce à un principe de perforation, un film standard de 35mm. 
Puis l’Anglais Frise Green met au point la projection sur écran. La 
première séance publique est organisée en France en 1895. Ce 
fut Georges Méliès (1861-1938) qui le premier transforma cette 
technique en art, en inventant même en 1900 le cinéma parlant 
par synchronisation avec un phonographe. Son film Le Voyage 
dans la lune remporta en 1902 un immense succès.

- La radio, ou plutôt la TSF (télégraphie sans fil) ainsi qu’elle 
est alors dénommée, demeure pour tous l’invention de Marconi 
en 1896, qui sut opérer une habile synthèse de travaux antérieurs 
(Rhumkorff, Hertz, Branly, Popov). La performance de distance ira 
grandissant jusqu’à la première transmission transatlantique (entre 
Cornouaille et Terre-Neuve, soit 3400km) en 1901. Le détecteur à 
galène remplaça la limaille en 1906 et la troisième électrode ajoutée 
à la lampe de Fleming en 1907 a renouvelé en totalité la technique 
des télécommunications et ouvert la voie à l’électronique.

Et l’électricité vous demandez-vous? Son importance est 
primordiale pour nombre d’autres inventions techniques. Les 
principaux progrès dans ce domaine concernent l’invention de: 
a) l’accumulateur par G. Planté en 1859, avec application pour 
l’électrolyse et la galvanoplastie, rendu réellement pratique en 
1880 par Camille Faure; et b) la dynamo par Gramme en 1869 
(réversibilité découverte en 1873 par H. Fontaine). En 1881 
se sont tenus à Paris un congrès des savants en électricité (où 
furent définies les unités de mesure électriques) et la première 
exposition d’électricité que les visiteurs vécurent comme un 
spectacle féérique. De 1883 à 1885 se déroulèrent les travaux 
de M. Deprez, N. Tesla (dynamo transformée en alternateur) et 
Gaulard (transformateur) sur la transmission de l’électricité à 
grande distance. L’aspect principal de l’usage domestique de 
l’électricité est l’éclairage grâce à Edison qui invente en 1879 la 
lampe à incandescence, puis à Langmuir en 1913 avec l’ampoule 
électrique classique? Cet éclairage électrique fut le clou de 
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l’Exposition universelle de Paris en 1889, où la «Fée Electricité» 
illumina comme en plein jour bâtisses et badauds.

1.2. Proust observateur et témoin de son temps
«Proust est un excellent historien car d’un bout à l’autre de son 

roman, le lecteur assiste à ce que l’on pourrait appeler la naissance 
du Paris moderne» écrit Michaël Berkvam dans son article «Le 
Paris de Marcel Proust» (1974, p.327). En effet le cadre urbain se 
transforme et devient un élément important de la modernité, la 
capitale française offrant alors un nouveau visage auquel Proust 
s’est montré sensible5. Les matériaux employés en architecture 
changent: le fer et l’acier, le verre et le béton font leur apparition 
dans de nouveaux monuments. Des bâtiments sont créés pour les 
Expositions universelles: le Palais de l’Industrie termine en 1855, 
composite et surchargé, fait place en 1900 au Grand et au Petit 
Palais; le Palais du Trocadéro est construit par Davioud dans un 
style lourd et bizarre (il sera remplacé en 1937 par l’actuel Palais de 
Chaillot); la Tour Eiffel bien sûr construite de 1887 à 1889 (qui est 
décrite par Proust portant des projecteurs durant la guerre). C’est 
aussi le Paris des gares d’Orléans, d’Orsay, Saint-Lazare6; des grands 
magasins comme le Bon Marché et les Trois-Quartiers où se rendent 
Albertine et Françoise dans La Prisonnière; de l’édifice actuel de la 
Sorbonne construit de 1885 à 1901 par Nénot… Guimard devient 
le champion de l’art nouveau avec ses façades d’immeubles et ses 
entrées de métropolitain en style «nouille». Le décor des intérieurs 
se modifie également grâce à l’éclairage électrique et au nouvel 

5  De décembre 2021 à avril 2022, à l’occasion des 150 de la naissance de 
l’écrivain et des 100 ans de sa mort, a lieu à Paris une exposition au Musée 
Carnavalet intitulée «Marcel Proust, un roman parisien».

6  Proust cite au moins une fois chacune de ces gares dans La Recherche. Pour 
son Narrateur, les gares « ne font presque pas partie de la ville, mais contiennent 
l’essence de sa personnalité, de même que sur un écriteau signalétique elles 
portent son nom»; il évoque «un de ces grands ateliers vitrés, comme celui de 
Saint-Lazare qui déployait au-dessus de la ville éventrée un de ces immenses 
ciels crus et gros de menaces amoncelées de drame, pareils à certains ciels d’une 
modernité presque parisienne de Mantegna ou de Véronèse» (in JF).
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art décoratif qu’il engendre (cf. les lampes de Gallé dont Proust 
goûtait beaucoup les verreries), grâce au mobilier modern style de 
chez Bing, grâce enfin à tous les aménagements tels qu’ascenseur, 
chauffage central, salle de de bains, etc., qui font écrire à Proust par 
exemple: «Le petit hôtel était assurément confortable, mon oncle 
y introduisant toutes les inventions de l’époque» (in SG). Proust a 
également connu ce confort au Grand Hôtel de Cabourg, modèle de 
celui de Balbec.

Proust appartenait à une famille de scientifiques (son père et 
son frère étaient médecins) et par ailleurs gravitait dans les milieux 
du journalisme. Son environnement et sa curiosité universelle 
ne pouvaient que l’encourager à se tenir informé de l’actualité 
intellectuelle et scientifique de son temps. Sans entrer dans les 
détails; il suffit d’en rappeler la richesse dans divers domaines 
savants: dans les mathématiques et la physique il suffit de penser 
aux travaux de Poincaré (il en a lu des ouvrages ainsi que ceux de 
Darwin), Einstein et Planck, aux découvertes de Pierre et Marie 
Curie et de Pasteur en France, et à celles de Marconi, Hertz ou 
Edison à l’étranger. Il s’est intéressé également au fonctionnement 
de certaines technologies, comme le téléphone; on sait qu’il était 
abonné au «théâtrophone» qui lui permettait d’écouter de chez lui 
des pièces de théâtre ou des opéras.

Si Proust n’a pas été un globe-trotter comme Larbaud, 
Cendrars ou Morand, il a malgré tout accompli quelques voyages 
en train: Normandie, Allemagne (en 1895), Venise (en 1900) et 
Evian (en 1905). Mais il a surtout pratiqué le tourisme automobile 
à partir de 1902, souvent pour aller visiter avec des amis églises 
et cathédrales. C’est d’après cette expérience vécue qu’il a écrit 
l’article «Impressions de route en automobile» paru dans le 
Figaro du 19/11/1907. On sait enfin que son chauffeur-secrétaire 
Agostinelli (lequel devait périr en mai 1914 de la chute de son 
monoplan dans la Baie des Anges) lui a fait connaître l’aéroplane 
en l’emmenant voir les démonstrations acrobatiques d’aviateurs 
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dans des aérodromes. Toutes ces expériences et connaissances (et 
tant d’autres de la biographie de Proust) ont été transposées dans 
l’œuvre romanesque.

2. Du réel à l’art
Tant de nouveautés techniques ne pouvaient rester bien 

longtemps sans conséquences sur la sensibilité et la pensée 
humaines. Tout change alors: l’homme voit sa perception de 
l’espace et du temps se modifier totalement et il faut bien que 
l’intellect suive et s’accorde aux sens. Les théories scientifiques 
majeures du début du 20e siècle en font preuve, qu’il s’agisse de 
celle de la relativité d’Albert Einstein, de celle des quanta de Max 
Planck ou de la mécanique ondulatoire de Louis de Broglie, toutes 
formulées entre 1905 et 1915.

Nous verrons dans un premier temps les altérations de la 
perception humaine subies à cette époque, puis comment Proust 
utilise les ressources de sa culture pour établir un pont entre le 
passé et le présent et étend ainsi le domaine de son imaginaire; 
enfin nous examinerons l’aboutissement logique de cette démarche 
dans la création de nouvelles esthétiques prenant en compte la 
relation au monde moderne.

2.1. Nouvelle perception
L’espace et le temps, ces coordonnées qui marquent tout 

être humain, sont à la fois des catégories scientifiques que les 
mathématiques, la physique, l’histoire et la géographie définissent 
et utilisent (ce sont alors des quantités mesurables, divisibles, 
universelles), et des notions qu’ont essayé d’analyser nombre 
de philosophes et que l’empirisme rend particulières à chacun 
(autrement dit, elles deviennent alors subjectives, variables selon 
l’expérience et la sensation que nous en avons).

C’est une évidence aujourd’hui que d’énoncer que l’être 
humain ne peut pas percevoir de la même façon l’espace et le 



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

472

temps lorsqu’il se déplace à pied (ou même autrefois à cheval) 
que lorsqu’il utilise des moyens de locomotion rapides tels le train, 
l’automobile ou a fortiori l’avion (voire d’ici peu la fusée). Proust 
a confié des impressions vécues à son Narrateur quand il lui fait 
décrire le point de vue qu’il a de Combray ou de Balbec quand il y 
arrive par le train, mais c’est l’automobile qui a le plus transformé 
sa vision de l’espace car elle permet de suivre «de plus près, dans 
une intimité plus étroite, les diverses gradations selon lesquelles 
change la face de la Terre» (JF). Voyager en automobile, c’est assister 
aux «chassés croisés de la perspective faisant jouer un château aux 
quatre coins avec une église, une colline et la mer» (SG), c’est avoir 
«l’impression de découvrir un lieu, de le déterminer nous-mêmes 
comme avec un compas, de nous aider à sentir [...] avec une plus 
fine précision, la véritable géométrie, la belle «mesure de la Terre» 
(SG). Proust sait nous rendre cette impression que c’est le paysage 
qui se déplace par rapport à nous et non pas le contraire: «Les 
maisons anciennes et rustiques de Montsurvent accoururent en 
tenant serrées contre elles leur vigne ou leur rosier; les sapins de 
la Raspelière [...] coururent dans tous les sens pour nous éviter» 
(SG). Nous étudierons dans la partie esthétique de ce chapitre 
les répercussions qu’eut sur l’art de la description dans le style 
proustien cette nouvelle façon de percevoir l’espace.

Un autre enrichissement de la perception de l’espace que 
Proust a souligné est l’introduction de la troisième dimension, 
verticale, due à l’aéroplane («un aperçu du monde à travers l’œil 
de Dieu» écrira plus tard joliment Karen Blixen (1942, p. 89). 
Certes Proust n’est jamais monté en avion et par conséquent n’a 
jamais connu la vision si particulière qu’offre de l’espace ce moyen 
de transport, mais il a été sensible à cet élargissement de notre 
sensation de l’espace: «L’appareil [...] s’élevait lentement, dans 
l’extase raidie, comme immobilisée, d’une vitesse horizontale 
soudain transformée en majestueuse et verticale ascension» (P). 
Il se déclare ému «à l’idée que les distances parcourues dans ce 
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voyage vertical sont les mêmes que sur le sol et que dans cette 
autre direction, où les mesures nous paraissent autres parce que 
l’abord nous en semblait inaccessible, un aéroplane à deux mille 
mètres n’est pas plus loin qu’un train à deux kilomètres» (P).

La perception du temps change corrélativement à celle de 
l’espace: tout défile plus rapidement, c’est la naissance de la grande 
vitesse. «Les distances ne sont que le rapport de l’espace au temps 
et varient avec lui. Nous exprimons la difficulté que nous avons à 
nous rendre à un endroit dans un système de lieues, de kilomètres, 
qui devient faux dès que cette difficulté diminue» (SG). Encore 
plus que par le train, la vitesse est représentée par l’automobile; 
guère étonnant qu’Albertine, la sportive moderne passionnée de 
bicyclette et de golf, ait afin de se griser «envie de faire de la route 
sur simple châssis en grande vitesse» (P). L’expérience de la vitesse, 
si elle est enivrante du point de vue physiologique, est également 
troublante pour la perception de l’espace et du temps, car distance 
et durée semblent très réduites lorsque nous voyageons très vite. 
La vitesse favorise aussi la perception d’un monde en mouvement: 
«La science de notre temps, repoussant les théories du mécanisme, 
leur substitue une cinématique fondée sur la complémentarité de 
l’espace et du temps [...]. Notre époque se veut dynamique, elle 
considère le mouvement comme une donnée fondamentale, et non 
l’objet figé dès qu’il est au repos [...] les penseurs contemporains 
insistent sur ce que Bergson appelait ‘la continuité mobile du réel’» 
(MATORÉ, 1976, p. 154).

Concourant à ces transformations de la perception spatiale et 
temporelle, le télégraphe, le téléphone et la radio permettent de 
joindre quasi instantanément les principaux points de la surface 
du globe. Ces moyens de communication facilitent les échanges 
personnels, mais également la diffusion des idées et des cultures. 
Proust note cet agrandissement de l’espace humain en écrivant 
qu’au «petit acoustique de l’Exposition de 1889, dont on espérait 
à peine qu’il pourrait aller du bout d’une maison à un autre» ont 
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succédé «les téléphones planant sur les rues, les villes, les champs, 
les mers, reliant les pays».

De façon complémentaire apparaît une nouvelle perception 
de la matière, grâce aux perfectionnements des instruments 
d’optique, de l’infiniment petit (premières recherches sur l’atome) 
à l’infiniment grand (nouvelles découvertes de l’astronomie). Que 
de fois les mots «microscope» et «télescope» reviennent dans La 
Recherche (et ce dernier terme résonne alors avec sa signification 
scientifique), le plus souvent comme métaphores de sa méthode 
d’investigation psychologique ou de sa démarche esthétique (nous 
y reviendrons). D’autres instruments d’optique de cette époque 
par la vision particulière du réel qu’ils permettaient ont influencé 
Proust: lanterne magique, kaléidoscope, stéréoscope; la découverte 
des rayons X et de la radiographie par le physicien allemand 
Röntgen, tous ces instruments et procédés qui sont des modes de 
connaissance directs dans la réalité deviennent des métaphores des 
modes de connaissance du roman proustien.

Découverte du réel sous un autre jour également avec 
les techniques de la photographie et du cinématographe. La 
photographie permet de fixer la réalité et intervient à ce titre en 
plusieurs occurrences dans La Recherche, qu’il s’agisse de vues de 
monuments, de paysages, d’œuvres (telle la série des Vices et des 
Vertus de Giotto offerte par Swann au Narrateur enfant) ou bien 
de portraits (Odette, Mme de Guermantes, Albertine, Rachel... et 
bien sûr celui de la grand-mère tiré par Saint-Loup dans A l’Ombre 
des jeunes filles en fleur). Mais d’autre part la photo peut devenir 
un art impressionniste en nous faisant découvrir la réalité sous un 
angle inhabituel: elle offre alors «quelque image singulière d’une 
chose connue, image différente de celles que nous avions de voir, 
singulière et pourtant vraie, et à cause de cela est pour nous 
doublement saisissante parce qu’elle nous étonne [...], et nous 
fait rentrer en nous-mêmes en nous rappelant une impression. 
Par exemple telle de ces photographies «magnifiques» illustrera 
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une loi de la perspective, nous montrera une cathédrale que 
nous avons l’habitude voir au milieu de la ville, prise au contraire 
d’un point choisi d’où elle aura l’air trente fois plus haute que les 
maisons et faisant éperon au bord du fleuve d’où elle est en réalité 
distante» (JF).

De même que la photo, le cinéma a changé la perception du 
réel, d’une part en utilisant sa représentation en mouvement, 
ce dynamisme dû à la vitesse que nous avons déjà évoqué avec 
les moyens de transport, mais aussi grâce à un certain nombre 
de procédés tels que zoom, gros plans, trucages, etc. Dans sa 
communication au Colloque de 1963 sur «Proust et le cinéma», M. 
Boudet déclare: «Les procédés les plus fondamentaux de Proust 
[...] sont ceux-là même que le cinéma utilise le plus volontiers et 
avec le plus de succès. L’opposition du temps et de la durée, la 
confusion des temps, le passage du rêve à la réalité [...] les retours 
en arrière, le langage intérieur, la lenteur même de la description, le 
rôle des objets [...], tout cela se retrouve constamment dans le style 
cinématographique: flash back, monologue en voix off, ralentis, 
accélérés, fondus enchaînés, surimpression, contrepoint musical, 
ellipse, gros plan, etc.»7.

La dernière modification de perception nous que nous 
évoquerons appartient à l’ordre des impressions mineures certes, 
ténues, fugaces, mais auxquelles Proust, en poète du monde 
sensible, sut accorder une place de choix: il s’agit de l’éclairage 
électrique qui transforme le cadre intime, le décor familier dans 
lequel on évolue. Cette nouvelle forme de lumière créa un nouvel 
art décoratif et une nouvelle atmosphère: «Que l’électricité vienne 
à s’éteindre dans notre salon et qu’on doive la remplacer par des 
lampes à huile et tout nous paraît changé» (SG). L’électricité est 

7  «Proust et le cinéma», colloque du 01/09/1963 in Bulletin Marcel Proust 
(intervention de M. Boudet, pp. 207-208). On pourra consulter sur ce thème la 
thèse récente Proust et le cinéma. Temps, Images, Adaptations de Thomas Carrier-
Lafleur, Université Laval au Québec, 2014 sur: https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstre
am/20.500.11794/25608/1/30891.pdf.

https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/25608/1/30891.pdf
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/25608/1/30891.pdf
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bien une fée qui transforme la salle à manger du Grand Hôtel de 
Balbec en aquarium (JF) et emplit de magie les spectacles: «Les 
Ballets russes nous ont appris que de simples jeux de lumière 
prodiguent, dirigés là où il faut, des joyaux aussi somptueux et 
plus variés» que de véritables (P). Proust a connu le «Paris plus 
sombre qu’aujourd’hui, et qui même dans le centre n’avait pas 
d’électricité» (JF), mais aussi le Paris des projecteurs lumineux 
de la 1ère Guerre mondiale et du couvre-feu une fois l’électricité 
publique installée (TR), avec toute la différence de vision que 
cela implique.

2.2. Relations avec l’imaginaire et la culture
Si les nouvelles créations techniques introduisent des 

modifications de / dans la perception humaine, elles sont aussi 
directement justiciables d’une perception de la part de l’homme 
(c’est-à-dire que se produit une sorte de choc en retour: elles 
agissent sur notre perception, mais deviennent aussi l’objet de 
cette dernière, notre perception agit sur elles). La technologie ne 
cesse d’inventer de nouveaux appareils qui mettent un certain laps 
de temps à se diffuser et à faire partie intégrante de notre univers 
familier. Nous nous étonnons encore d’un robot, mais plus rarement 
d’un train ou d’une voiture, si perfectionnés soient-ils, parce que 
l’expérience et l’habitude nous les ont rendus ordinaires, familiers. 
Mais à leur apparition, comment ces nouveautés techniques ont-
elles été ressenties par la conscience percevante la plus intéressante 
qui soit: celle de l’artiste? Lorsque l’entreprise du poète se propose 
dans une certaine mesure de rendre compte du monde sensible, 
il doit mettre en échec l’altérité apparemment irréductible des 
objets. L’un des meilleurs moyens pour y parvenir consiste à les 
investir, les apprivoiser, à les appréhender grâce à l’imaginaire et 
à la culture. Les objets de la modernité dont la nouveauté renforce 
l’altérité, subissent ainsi une mise en liaison entre leur présent et le 
passé du patrimoine imaginaire et culturel de l’artiste. Proust, en 
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fidèle baudelairien, a su extraire le fantastique du réel quotidien, et 
les restituer grâce à sa culture, sa sensibilité, son originalité. Dans la 
chaîne des «visionnaires du réel» que D. Mendelson, déjà cité, fait 
aller de Balzac et Victor Hugo à Rimbaud puis Francis Ponge, Proust 
a su aussi exprimer toute la magie insolite de la réalité qui nous 
entoure. Analysons quelques procédés qu’il a utilisés pour ce faire.

Très féru de mythologie, Proust y a souvent recours pour 
évoquer les charmes des éléments de la modernité. Pratiquement 
aucun n’y échappe: c’est tout d’abord la bicyclette d’Albertine 
qui est «une roue mythologique» (AD) et Albertine «la bacchante 
à bicyclette, la muse orgiaque du golf» (JF); il décrit le tableau de 
«trois jeunes filles [...] assises à côté de l’arc immense de leurs 
bicyclettes, comme trois immortelles accoudées au nuage ou au 
coursier fabuleux sur lesquels elles accomplissent leurs voyages 
mythologiques» (P). L’aéroplane est soumis au même traitement: 
au cours d’une promenade à cheval dans Sodome et Gomorrhe, le 
Narrateur voit un avion pour la première fois et se déclare «aussi 
ému que pouvait l’être un Grec qui voyait pour la première fois 
un demi-dieu». Il se rappellera dans d’autres passages consacrés à 
l’aviation de La Prisonnière et du Temps retrouvé, cette «rencontre 
quasi-mythologique»8.

Le morceau de bravoure mythologique nous est offert dans Le 
Côté de Guermantes 1 avec les Demoiselles du téléphone qui sont 
«les Toutes-Puissantes par qui les absents surgissent à notre côté 
sans qu’il soit permis de les apercevoir; les Danaïdes de l’invisible 
qui sans cesse vident, remplissent, se transmettent les urnes des 
sons; les ironiques Furies [...]; les servantes toujours irritées du 
Mystère, les ombrageuses prêtresses de l’invisible». Ce système de 
comparaison mythologique marque ces Demoiselles tout au long 
de l’œuvre, comme par exemple dans La Prisonnière: «J’invoquais 
les Divinités implacables, mais ne fit qu’exciter leur fureur [...]. Mais 

8  Saint-Loup ne dit-il pas dans Le Temps retrouvé à propos des avions qu’«il faut 
que chaque armée soit un Argus aux cent yeux»?
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déjà une de ces divinités irascibles aux servantes vertigineusement 
agiles s’irritait non plus que je parlasse, mais que je ne dise rien». 
Nous reviendrons sur le comique baroque de ces extraits. On 
peut noter ici les réminiscences des mythes d’Ulysse (s’efforçant 
vainement d’étreindre l’ombre de sa mère Anticlée) et d’Orphée 
(aux Enfers allant chercher et perdant Eurydice), le Narrateur 
désirant embrasser sa grand-mère dont il a l’impression qu’elle est 
«un fantôme aussi impalpable que celui qui reviendrait peut-être 
[le] visiter quand elle serait morte», «une ombre chérie [qu’il venait] 
de laisser se perdre parmi les ombres» (CG1). Pierre Albouy analyse 
«cette scène orphique de la conversation téléphonique avec la 
Grand-Mère» comme «l’exemple le meilleur de la fusion du rituel, 
du désir (ressusciter la morte) et du jeu qui [...] constitue le mythe. 
La Recherche nous apparaît alors comme le mythe d’un Eternel 
Retour quelque peu rusé et truqué (la ruse même de l’écriture...) et 
un mythe orphique de la résurrection, mais avec toute la dimension 
ironique qui convient par excellence à toute création mythique 
moderne» (ALBOUY, 1971, p. 987).

S’il a utilisé principalement le merveilleux païen qu’est la 
mythologie gréco-latine, Proust n’a pas négligé pour autant 
le merveilleux chrétien, les mélangeant même à l’occasion 
comme par syncrétisme: les Demoiselles du téléphone sont 
aussi des Anges gardiens et des Vierges vigilantes; Albertine à 
bicyclette est aussi un ange. Dans Sodome et Gomorrhe, le jeune 
mécanicien, dont les services sont loués en même temps que la 
voiture, est dépeint comme «un jeune évangéliste appuyé sur 
sa roue de consécration [...], un jeune apôtre qui accomplissait 
miraculeusement la multiplication des kilomètres»; et dans La 
Prisonnière nous retrouvons ce «charmant mécanicien apostolique 
qui sourit finement, la main posée sur sa roue en forme de croix 
de consécration». Une autre illustration, beaucoup plus probante 
puisqu’elle constitue tout un tableau dans Le Temps retrouvé, 
nous est donnée par la description d’un raid de gothas (avions 
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bombardiers biplans bimoteurs) sur Paris durant la 1ère Guerre 
mondiale: les zeppelins deviennent les chevaux de l’Apocalypse 
et leurs bombardements «l’antique feu du ciel qui s’abattit sur 
Sodome et Gomorrhe» (n’oublions pas qu’il y est question du 
«Temple de l’Impudeur» où Charlus, «Prométhée consentant 
s’était fait clouer par la Force au rocher de la pure matière»!).

Mais ce Paris de 1914-1916 est aussi relié à une autre 
expression de l’imaginaire et de la culture: celle des contes de 
fées et légendes, et dans ce cas aux Mille et Une Nuits que Proust 
affectionnait tant. Que de comparaisons empruntées aux contes 
orientaux et aux légendes ancestrales pour décrire la magie des 
inventions techniques modernes. Ici Albertine à bicyclette est 
une péri, créature du paradis persan, là l’automobile devient «un 
géant aux bottes de 7 lieues», ailleurs l’aéroplane vient «s’abattre 
avec le grand bruit d’ailes de l’oiseau Rock, oiseau fabuleux 
d’une grandeur et d’une force prodigieuses»9. Proust a relevé 
avec enthousiasme toute l’apparence irrationnelle des créations 
pourtant les plus rationnelles des hommes: le téléphone est une 
«admirable féérie» où «nous sommes le personnage du conte à 
qui une magicienne, sur le souhait qu’il en exprime, fait apparaître 
dans une clarté surnaturelle sa grand-mère ou sa fiancée» (CG1); le 
voyage en train constitue «un bond miraculeux», «une opération 
mystérieuse» (JF), il est qualifié de «féérique» (SG) par le Narrateur 
alors qu’Albertine reste elle béate «d’émerveillement [...] devant 
l’automobile» (SG); et la gare se transforme en «chambre magique» 
(CS) aux yeux du poète.

Toutes ces inventions ont permis à l’homme de réaliser ce qui 
avait été jusque-là considéré comme des exploits réservés aux 
dieux, aux héros et aux surhommes (ubiquité, vol d’Icare, etc.). La 
machine se fait le relais du merveilleux antique et tout est encore 

9  Il en est question dans Les Aventures de Sinbad le marin, c’est un mythe arabe 
et indien. Cet oiseau est «célébré par les conteurs et les poètes» écrit Apollinaire 
dans son poème «Zone» ouvrant le recueil Alcools, autre ouvrage fondateur de la 
modernité littéraire.
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trop neuf pour que s’instaure un regard critique sur les méfaits 
du monde moderne, qui n’apparaitra que dans l’entre deux-
guerres. Cependant même s’il ne parvint pas jusque-là, Proust a 
bien perçu l’usure que crée l’habitude en ce domaine comme dans 
d’autres. Il note par exemple dans La Prisonnière que le téléphone 
n’est plus «un instrument surnaturel devant les miracles duquel 
on s’émerveillait jadis», mais un simple appareil «dont on se sert 
maintenant sans même y penser, pour faire venir son tailleur ou 
commander une glace». Ou bien encore que les progrès de la 
photographie ont remédié «au temps interminable que mettaient 
autrefois à vous faire poser les photographes quand la lumière 
était mauvaise» (TR). C’est pourquoi Roger Kempf conclut son 
article «Sur quelques véhicules» par cette remarque: «Dépouillés 
de leur auréole, l’ascenseur, le téléphone, l’automobile donnent la 
mesure du temps passé. En précisant que les automobiles « étaient 
assez rares à Balbec» (SG) ou que le téléphone «n’était pas encore 
à cette époque aussi courant qu’aujourd’hui» (CG1), le Narrateur 
prend ses distances tout en retrouvant la magie de l’événement. 
Vers la fin de La Recherche, l’avion seul conserve tout son pouvoir 
(KEMPF, 1971, p. 57).

La modernité a aussi permis de renouveler l’imaginaire 
du voyage. Le Narrateur rêve autant lorsqu’il est enfant avec 
l’Indicateur des chemins de fer qu’avec les Mille et Une Nuits: nous 
devons au train les magnifiques rêveries sur les lieux et leurs noms 
de la dernière partie de Du Côté de chez Swann, doublées d’une 
rêverie sur les horaires.

Proust n’a pas exploité la catégorie moderne de l’imaginaire et 
du merveilleux qu’on appelle science-fiction (dont un des ingrédients 
consiste à créer en pensée des machines non encore existantes). Il 
en a pourtant lu différents auteurs qu’il cite et a appréciés comme 
Jules Verne, Aldous Huxley ou H.G. Wells. On peut cependant relever 
à titre de curiosité les deux inventions de science-fiction de La 
Recherche: le «photo téléphone de l’avenir» (JF) qui a bien été créé 
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depuis et «l’appareil dont Tante Léonie avait souhaité l’invention, et 
qui permettrait de faire éprouver au médecin, pour qu’il se rendît 
mieux compte toutes les souffrances de son malade (AD), lequel reste 
à bricoler mais signerait la fin des hypocondriaques!

Outre le recours à ces facettes de l’imaginaire, Proust relie le 
présent au passé au moyen de comparaisons historiques et surtout 
de références à d’anciennes œuvres picturales ou musicales. 
Prenons pour exemple le fameux épisode des bruits de la rue 
dans La Prisonnière: c’est la vie du Paris populaire de l’époque qui 
mentionne «la corne du tramway», le «chauffeur qui, enveloppé 
dans sa peau de bique, gagnait à pied son garage», des chasseurs 
qui «échappés des grands hôtels [...] filaient vers les gares, au ras 
de leur bicyclette, pour rejoindre les voyageurs au train du matin», 
le ronflement dû «au passage d’une automobile ou à la bouillote 
électrique». Or tout ce contexte éminemment moderne se trouve 
inséré dans une description faisant aussi bien intervenir Boris 
Godounov et Pelléas et Mélisande (opéras créés à cette époque 
mais sur des sujets historiques) que le plain-chant grégorien 
médiéval. La scène de bombardement aérien du Paris de 1916, dans 
Le Temps retrouvé, est pour sa part rapproché de la chevauchée des 
Walkyries; encore empruntée à l’univers wagnérien (et à travers lui 
au vieux fonds légendaire allemand) l’image suivante: «mécanique 
et sublime comme dans Tristan l’écharpe agitée ou le chalumeau du 
pâtre, le bruit de toupie du téléphone» (SG).

Ce qui est plus intéressant et étonnant, c’est que cette mise 
en relation du monde moderne et de l’œuvre d’art classique 
«fonctionne» également en sens inverse. En effet il arrive au 
Narrateur de critiquer une œuvre plus ou moins ancienne en usant 
de termes et d’images appartenant au registre de la modernité. Les 
coups de marteau de Siegfried dans Tristan quittent la terre comme 
des oiseaux pareils non au cygne de Lohengrin, mais à cet aéroplane 
[qu’il avait] vu à Balbec changer son énergie en élévation, planer 
au-dessus des flots et se perdre dans le ciel» (P). N’est-il pas encore 
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plus déroutant de lire que les anges des tableaux de Giotto à l’Arena 
«mettant la plus grande aisance à exécuter des loopings [...] font 
plutôt penser à une variété disparue d’oiseaux ou à de jeunes élèves 
de Roland Garros s’exerçant au vol plané» (AD). De la même façon, 
on jurerait voir le Trocadéro à l’arrière-plan du Saint Sébastien de 
Mantegna (P). Roger Kempf déjà cité, disait à ce propos que «Toute 
manifestation de la modernité se reconnaît à l’insolite et à la 
possibilité de tels rapprochements» (1971, p. 57).

2.3. Nouvelle esthétique
Perception, imaginaire et culture au service de la modernité 

ne pouvait qu’aboutir à une réflexion sur une nouvelle esthétique; 
les artistes les plus perspicaces de l’époque se sont aperçu qu’il 
leur fallait désormais compter avec ce monde moderne et par 
conséquent s’engager dans les voies créatrices qu’il ouvrait, voir 
imposait. Proust et son Narrateur, dans leur cheminement de 
l’amateurisme à l’art véritable, ne pouvaient éluder cette phrase de 
réflexion sur la beauté moderne. Nous assistons ainsi à l’évolution 
du Narrateur dans ses jugements, le point de bascule crucial étant 
la rencontre avec Elstir dans A l’Ombre des jeunes filles en fleurs. 

A la fin de Du Côté de chez Swann, le Narrateur adolescent 
confie préférer la nature à l’artifice humain: «la nature [...] me 
semblait ce qu’il y avait de plus opposé aux productions mécaniques 
des hommes». C’est la théorie de l’impressionnisme, privilégiant la 
vision sur la vue, que va changer l’optique du narrateur. Lors de son 
premier séjour à Balbec il rend visite à Elstir dans son atelier. Le 
peintre vieillissant devenu célèbre se fait alors le grand initiateur 
du jeune homme en matière de beauté moderne (cf. le Constantin 
Guys de Baudelaire). Elstir lui fait comprendre en s’extasiant 
sur les réunions de yachting et les courses de chevaux que «des 
régates, des meetings sportifs [...] pouvaient être pour un artiste 
moderne, un motif aussi intéressant que les fêtes qu’ils aimaient 
tant à décrire pour un Véronèse ou un Carpaccio» (JF). Le peintre 
goûte jusqu’à la mode créée pour et par la modernité (yachts, 
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automobiles, etc.). A ces révélations les conceptions/opinions du 
narrateur, qui baillait face aux «fastidieux perfectionnements de 
l’industrie dans les expositions universelles» et aux productions 
des modistes, sont complètement renversées. Mais Proust l’auteur 
(qui a découvert ces vérités esthétiques avant le Narrateur) nous 
avait déjà donné un exemple de cette vision moderne avec l’arrivée 
de Saint-Loup au Grand Hôtel: «il venait de la plage, et la mer qui 
remplissait jusqu’à mi-hauteur le vitrage du hall lui faisait un fond 
sur lequel il se détachait en pied, comme dans certains portraits où 
des peintres prétendent, sans tricher en rien sur l’observation la 
plus exacte de la vie actuelle, mais en choisissant pour leur modèle 
un cadre approprié, pelouse de polo, de golf, champ de courses, 
pont de yacht, donner un équivalent moderne de ces toiles où les 
primitifs faisaient apparaitre la figure humaine au premier plan d’un 
paysage» (JF). Cette vision moderne et la théorie impressionniste 
seront abordées à plusieurs reprises dans La Recherche. Il faut 
d’ailleurs souligner ce que la technique impressionniste doit aux 
théories et techniques scientifiques fin 19e - début 20e siècles: 
optique, cinétique, mathématiques (surtout pour le pointillisme; le 
cubisme dans la foulée en sera également très influencé). Appliqué 
à la littérature la beauté esthétique surgira d’éléments de la 
modernité, que l’on pense aux moments lyriques sur la voix de la 
grand-mère au téléphone, ou des passages sur l’aéroplane lié au 
ciel, à l’horizon, à l’évasion, le vol étant aussi métaphorique de deux 
activités spirituelles essentielles pour Proust: le sommeil et le rêve 
d’un côté; la mémoire et le souvenir de l’autre.

Une autre forme de poésie que tire Proust des objets de la 
modernité est basée sur leur personnification, un critique, Claude 
Vallée disait que son «art était une science de la matière animée» 
(1959, p. 39). Les avions deviennent des oiseaux ou des insectes, le 
train de la côte normande «un marcheur débonnaire». La poésie 
réside donc bien dans la vision du poète et non dans l’objet lui-
même; la description de la modernité n’est pas une fin en soi.
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Proust se montrait d’ailleurs très critique sur certains courants 
comme le Futurisme de Marinetti (manifeste publié dans le Figaro 
en 1909 qui proclame l’accord nécessaire de la poésie moderne et 
de la vitesse, et la supériorité de l’automobile «rugissante» sur la 
Victoire de Samothrace). Il raille cette attitude par ces lignes dans La 
Prisonnière: «Pendant deux ans les hommes intelligents, les artistes 
trouvèrent Sienne, Venise, Grenade, une scie, et disaient du moindre 
omnibus, de tous les wagons:«Voilà qui est beau». «Puis ce goût passa 
comme les autres [...]. En tout cas un wagon de 1ère classe cessa d’être 
considéré comme plus beau que Saint-Marc». Proust ne mesurait pas 
la valeur d’un artiste à l’aune de sa foi en la réussite des techniques 
modernes: «on peut avoir eu du génie et n’avoir pas cru à l’avenir 
des chemins de fer ni des avions» (JF) car il se rendait compte «que 
le temps qui passe n’amène pas forcément le progrès dans les arts; 
et que tel auteur du 17ème siècle, qui n’a connu ni la Révolution, ni 
les découvertes scientifiques, ni la Guerre, peut être supérieur à tel 
écrivant d’aujourd’hui» (TR).

Mais d’un autre côté Proust était bien trop subtil en 
matière de critique littéraire pour méconnaitre le besoin vital 
de recherche et de renouvellement qu’éprouvent les disciplines 
artistiques à intervalles donnés. Quand il écrit: «ce qui est 
immédiatement devant nous, impressionnisme, recherche de 
la dissonance, emploi exclusif de la gamme chinoise, cubisme, 
futurisme, diffère outrageusement de ce qui a précédé» (TR), 
ce n’est pas une condamnation mais la reconnaissance de la 
nécessité de nouveauté pour la survie de l’art. Le narrateur raille 
à différents moments de LR des snobs de la culture car il se méfie 
des tâtonnements éphémères de certaines avant-gardes et de 
l’engouement snob pour «les manifestations modernistes de 
l’art» (JF). Il y a dans LR toute une galerie de personnages soumis 
aux palinodies de la mode Saint-Loup et Rachel qui parlent art 
nouveau, Mme Verdurin qui finit par ne plus supporter le modern 
style (TR), Mme de Cambremer-Legrandin qui professe «son goût 
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de modernisme» (SG), etc. Les jugements de Proust sont plus 
nuancés et plus durables: il ne considère que ce qu’il trouve le 
meilleur de la production de l’art nouveau (ex.: Gallé) ou bien il ne 
dégage que certains caractères esthétiques d’un objet moderne 
qu’il n’estime pas beau dans son intégralité. L’automobile est 
soumise à ce traitement: il les trouve moins élégantes que les 
anciens attelages, mais ce véhicule entre dans son esthétique de 
déchiffrement des signes, de correspondances synesthésiques et 
de mémoire affective, d’où la défense de cette machine moderne. 
A la fin de La Prisonnière l’odeur de pétrole est associée aux idées 
de liberté, de découverte, de puissance et lui rappelle plus ou moins 
consciemment les plaisirs conjugués de promenade et du flirt. Le 
calorifère à l’eau de Doncières et l’ascenseur (CG2) deviendront aussi 
des machines modernes, support de mémoire effective.

Proust note à propos de l’automobile: «L’art en est aussi 
modifié, puisqu’un village qui semblait dans un autre monde que 
tel autre, devient son voisin dans un paysage dont les dimensions 
sont changées» (P), de même que le côté de chez Swann et le 
côté de Guermantes seront réunis à la fin de La Recherche! C’est 
aussi du coup la technique de la description qui est transformée. 
L’observateur devient mobile, le paysage se déplace, change 
d’aspect non parce qu’on a changé de lieu mais parce qu’on voit 
le même lieu sous différents angles. Comme au cinéma s’instaure 
«la beauté d’une plastique mouvante» (RAIMOND, 1976, p. 43). 
L’illustration la plus connue de cette technique concerne les 
clochers de Martinville.

Outre cette utilisation dans la description la nouvelle perception 
de l’espace et du temps a servi Proust dans la présentation tant 
physique que psychologique des personnages. En effet chacun 
d’eux est une superposition d’images à la fois dans l’espace et 
dans le temps: «Comme il y a une géométrie dans l’espace, il y a 
une psychologie dans le temps» (AD). Ces décompositions selon 
les différents plans spatiaux et temporels, puis les reconstructions 
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par juxtaposition et/ou superposition des fragments obtenus n’est 
pas sans faire penser également au cubisme. C’est le génie d’une 
époque, ou l’on voit coïncider en 1913 la publication de CS, celle 
d’Alcools de Guillaume Apollinaire, des Œuvres complètes d’A. O. 
Barnabooth de Valéry Larbaud et La Prose du transsibérien et de 
la petite Jehanne de France de Blaise Cendrars, ce long poème 
ferroviaire qui inaugure le «simultanéisme» poétique. Autre signe 
de modernité de nouvelles passerelles se créent entre les différents 
disciplines artistiques (calligrammes Apollinaire – Braque; Cendrars 
– Sonia Delaunay; Ballets russes, etc.).

3. La mise en œuvre
L’art de l’écrivain est de transfigurer le réel et c’est dans la 

mise en œuvre, la composition et le style, que les éléments de 
la modernité, non conçus comme une fin en soi, doivent devenir 
matériau littéraire à travailler afin de s’intégrer dans l’économie 
du roman.

Certes de nombreuses notations sur les éléments de 
la modernité ont une fonction d’effet de réel ou d’illusion 
référentielle comme les dénomme Roland Barthes et qu’il 
définit comme «fondement de vraisemblable inavoué qui forme 
l’esthétique de toutes les œuvres courantes de la modernité» 
(BARTHES, 1982, p. 87).

Néanmoins la majorité des occurrences de la modernité dans le 
roman proustien ne servent pas simplement à «faire vrai», donner 
l’effet ou l’illusion de la vie. George Cattaui disait que Proust «ne se 
sert de la réalité que pour tendre à un effet romanesque». (1972, 
p. 252). Dans ce but les éléments de la modernité deviennent des 
éléments d’ordre structurel thématique, stylistique, etc. Nous 
nous focaliserons sur les points suivants: le thème du voyage; la 
fonction de communication et les conditions de possibilité; les lieux 
dramatiques et les personnages secondaires; le comique et les 
figures de style.
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Le thème du voyage est bien sûr aussi vieux que la littérature 
(avec l’Iliade et l’Odyssée), mais nous avons déjà vu que les 
nouveaux moyens de transport renouvellent ce dernier dans ses 
modalités et dans les perceptions de l’espace et du temps à cause 
de la vitesse et du mouvement. Dans La Recherche, le voyage en 
train intervient dès le premier volume à propos de villégiatures 
de la famille du narrateur à Combray, mais surtout dans un 
épisode de la jalousie de Swann où il joue un rôle utilitaire qui 
rénove le thème de l’amour. En fidèle avatar du Narrateur, Swann 
se plonge dans le plus enivrant des romans d’amour, l’indicateur 
des chemins de fer, qui lui apprenait les moyens de rejoindre 
(Odette) l’après -midi, le soir, ce matin même! Le moyen? Presque 
davantage: l’autorisation. Car enfin l’indicateur et les trains eux-
mêmes n’étaient pas faits pour les chiens (CS). Swann rêve aussi 
de voyage pour se rendre à La Haye, Dresde, Brunswick, afin de 
finir son étude sur Vermeer, mais Odette le retient de même que 
le Narrateur ne cesse de rêver à un départ pour Venise tout le 
temps qu’il sera esclave de sa «prisonnière».

Le voyage de Paris à Balbec avec sa grand-mère est rapporté 
en détail dans A l’Ombre des jeunes filles en fleur. Le plaisir du 
voyage n’est pas de s’arrêter mais d’aller d’un point à un autre; 
c’est l’aventure des possibles auxquels on doit renoncer (comme 
les visages des jeunes filles croisées le long du trajet. D’autres 
impressions de voyage nous sont livrées: douleur de la séparation 
d’avec la mère; arrachement d’un lieu familier vers un lieu inconnu 
et inquiétant, toute une angoisse du départ que l’alcool aidera un 
peu à dissiper, relayé par le rythme du train.

«La voie ferrée est une nouvelle géométrie» écrit Blaise 
Cendrars ([1913], p. 6). Lors de ce voyage le narrateur nous fait sentir 
le changement de la perception de l’espace (et par conséquent de 
la description) avec le spectacle du soleil levant que les coudes du 
trajet dévoilent ou masquent tour à tour, si bien qu’il est obligé de 
«courir d’une fenêtre à l’autre pour rapprocher, pour rentoiler les 
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fragments intermittents et opposites de ce beau matin écarlate et 
versatile et en avoir une vue totale et un tableau continu» (JF).

Le voyage revêt aussi un sens psychologique qui est celui de la 
déception qu’offre la réalité par rapport à l’imagination. A l’arrivée 
à Balbec au lieu de l’église au style persan qu’il avait imaginée, il 
découvre «une place où était l’embranchement de deux lignes de 
tramway, en face d’un café qui portait, écrit en lettre d’or le mot « 
Billard»! Cependant le dernier voyage de La Recherche ne débouche 
pas sur une désillusion: Venise, sur laquelle le narrateur a tant 
fantasmé depuis le début du roman, n’est pas décevante, peut-être 
parce qu’elle est un mythe autant qu’une réalité…

On connaissait le roman par lettres, voici le roman par 
téléphonages! Sans que l’œuvre ne soit une juxtaposition de 
coups de fil, on peut néanmoins considère l’importance capitale 
que revêtent télégraphe et téléphone dans l’organisation 
des poursuites, des chassées croisés et diverses fuites des 
personnages de La Recherche. Des échanges directs, rapides, 
influent immédiatement sur l’intrigue, en faisant décider à tel ou 
tel personnage de rester ou de partir, d’en faire venir un autre, etc. 
toute l’action quasi-policière d’Albertine disparue serait presque 
impossible dans l’existence du téléphone et du télégraphe; le 
narrateur conclut lui-même «j’avais pu échanger des dépêches, 
des communications téléphoniques, être en rapports constants 
avec le bureau de Tours, mais leur attente n’avait-elle pas été 
inutile, leurs résultat nul [...]. Les humains ne souffraient-ils pas 
moins avant ces perfectionnements de civilisation, parce qu’on 
désire moins ce qu’on a toujours su inaccessible» (AD).

Si certains éléments infléchissent le cours de l’action dans un 
certain sens, il arrive qu’ils conditionnent entièrement sa possibilité. 
Par exemple, comme l’explique le Narrateur: «je n’aurais pas connu 
Albertine [...] si une société de palaces, en construisant à Balbec un 
hôtel hygiénique et confortable, n’avait pas décidé mes parents à 
exaucer mon souhait et à m’envoyer à Balbec» (AD). De fait dans 
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l’architecture de l’intrigue romanesque, tout l’épisode d’Albertine 
n’aurait pu prendre place si n’avait existé le train pour se rendre 
à Balbec, ni le Grand Hôtel avec son ascenseur, son éclairage 
électrique, ses cabinets de toilette et ses calorifères, et surtout ses 
baies vitrées qui servent de cadre aux tableaux de la vie balnéaire. 
Les inventions modernes acquièrent donc une fonction dramatique 
dans l’univers romanesque: elles nouent la progression de l’action 
(en faisant apparaître les personnages sollicités par l’intermédiaire 
d’un télégramme ou d’un appel téléphonique — come les rendez-
vous pris avec Saint-Loup et Mme Verdurin dans SG — en variant les 
lieux grâce aux moyens de locomotion rapides) ou peuvent même 
la motiver.

Une autre forme d’intervention de ces éléments de la modernité 
est leur utilisation comme lieux dramatiques. Nous avons déjà 
parlé du Grand Hôtel ou du Paris de la 1ère Guerre mondiale qui 
offrent leur décor à certains grands passages de La Recherche. 
Les moyens de transport, qui permettent déjà de passer d’un lieu 
à un autre, constituent aussi des endroits privilégiés de certaines 
péripéties ou de certaines révélations. Le train sert de cadre à des 
conversations et des anecdotes livrant des indications précieuses 
pour la progression et la compréhension de l’intrigue et/ou celle 
de la psychologie des personnages et des dynamiques sociales. Il 
suffit de mesurer la quantité d’espace-papier de déroulant dans 
un compartiment de voiture ferroviaire tout au long de l’œuvre 
pour être assuré qu’il s’y passe quelque chose. Plus de 150 pages 
de Sodome et Gomorrhe, par ex., ont pour décor gares et trains: 
«un cadre de vie mondaine comme un autre en somme que ces 
arrêts du chemin de fer», déclare le Narrateur. Proust a intitulé une 
subdivision du 3ème chapitre de Sodome et Gomorrhe: «Les stations 
du Transatlantique», dans laquelle la marche du train organise la 
logique du récit, avec un ensemble de personnages de différents 
plans qui se succèdent en fonction de leur montée dans le train aux 
différents arrêts en gare. 
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C’est aussi dans le train revenant de la Raspelière que le 
Narrateur entend de la bouche d’Albertine qu’elle est liée à Mlle 
Vinteuil et son amie, ce qui le fera renoncer à la laisser tomber 
comme il l’avait décidé. C’est enfin dans le train revenant de 
Venise à la fin d’Albertine disparue que le Narrateur et sa mère 
s’apprennent - et nous apprennent - deux mariages étonnants et 
symboliques: celui de Saint-Loup avec Gilberte Swann et celui du 
jeune Cambremer avec Mlle d’Oloron, qui n’est que la nièce de 
Jupien adoptée par Charlus.

Si le train est un endroit propice à la réflexion (par ex. 
méditation du Narrateur sur son «absence de dons littéraires» 
durant le trajet que le ramène de sa maison de santé à Paris dans 
Le Temps retrouvé), c’est aussi un lieu privilégié pour le plaisir du 
flirt, plus encore l’automobile endroit consacré à l’échange de 
caresses (cf. la tendresse de l’intimité dans les haltes à la ferme 
durant les excursions à Marcouville dans Sodome et Gomorrhe).

Plaisir et désir liés à certains éléments de la modernité méritent 
une remarque: c’est leur caractère fugitif («êtres de fuite») qui, 
pour une bonne part, rend les personnes désirables selon la théorie 
proustienne, or ce caractère est symbolisé par deux véhicules: la 
bicyclette et l’automobile…

La modernité a introduit dans les catégories professionnelles 
et sociales tout un nouveau personnel qui lui est propre: 
cheminots, électriciens, télégraphistes, standardistes, liftiers, 
chauffeurs, aviateurs, etc. Il semble bien dans La Recherche que 
tout ce personnel soit particulièrement désirable. On peut être 
tenté d’y voir un élément biographique (Proust et son chauffeur 
–aviateur Agostinelli), toujours est-il que Charlus ne cesse de 
lorgner les employés de chemins de fer, du tramway ou des P&T; 
que c’est un télégraphiste qui a inspiré le traité d’éthique d’un 
collège de Brichot (avant de «passer aux mains du baron»!); que 
Saint-Loup s’enferme avec le liftier «sous prétexte de développer 
des photographies», avant de faire «rentrer» dans l’aviation en 
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1914. Ce sont encore des «chauffeurs d’auto» et des «ajusteurs 
d’une maison d’aviation» qui peuplent le Temple de l’Impudeur de 
Jupien dans Le Temps retrouvé. Au-delà de cet aspect plutôt limité, 
ce nouveau personnel apporte un relatif bouleversement dans 
la société que Proust a très bien perçu. Charlus voyant que l’on 
danse le tango et que même l’homosexualité se modernise s’écrie: 
«C’est la fin du monde» (P). Sans pousser aussi loin l’hyperbole, 
on peut effectivement dire que c’est la fin d’un monde que Proust 
a vécu et que son œuvre nous restitue. Les mutations de l’ordre 
social y prennent une place aussi grande que la guerre, et lorsque 
Proust écrit que «les électriciens comptent aujourd’hui dans les 
rangs de la Chevalerie véritable» (JF), on peut sourire de l’emphase 
mais non pas nier une certaine clairvoyance. Il arrive que Proust 
relie la modernité sociologique à la modernité technique qui nous 
intéresse ici plus particulièrement: «Après tout la politesse dans 
une société égalitaire ne serait pas un miracle plus grand que le 
succès des chemins de fer et l’utilisation militaire de l’aéroplane». 
L’analyse que nous donne le Narrateur du langage du liftier est à 
cet égard très significative: «la seule chose qui m’étonnât était 
qu’il condescendît à dire «place», car il appartenait à ce prolétariat 
moderne qui désire effacer dans le langage la trace du régime 
de domesticité. Du reste il m’apprit que dans la «situation» ou 
il allait «rentrer» il aurait une plus jolie «tunique» et un meilleur 
«traitement», les mots «livrée» et «gages» lui paraissaient désuets 
et inconvenants» (JF). Le narrateur se montre beaucoup plus prêt 
que ses parents à accepter ces transformations sociales: lui ne 
fait pas de «distinction entre les classes» (SG), mais sa mère le 
réprimande quand il dine avec son chauffeur en lui disant qu’il 
pourrait «avoir mieux comme ami qu’un mécanicien» (SG).

Ce chauffeur assume un autre rôle que celui d’exemple 
sociologique: il devient un personnage secondaire qui tient sa 
place dans le déroulement logique du récit et participe à l’action 
en tant que ressort romanesque. On découvrira qu’il est lié à Morel 
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et pratique le vol et la fourberie; dans La Prisonnière il se fait le 
complice des mensonges d’Albertine.

Parler de modernité dans le roman proustien implique 
également qu’elle y est présente dans le langage même, car il n’est 
pas de technique qui ne fonde sa langue, ou pour le moins son 
jargon (de même qu’elle créée son personnel comme nous l’avons 
vu). Il existe dans La Recherche un goût, une envie, un snobisme 
du moderne en divers domaines et de la part de différents 
personnages, et par conséquent un certain langage qui établit une 
partition entre ceux qui sont modernes et ceux qui ne le sont pas. 
Odette, Mme Verdurin, Albertine du côté de la bourgeoisie, Saint-
Loup et même Oriane de Guermantes du côté de l’aristocratie, 
Mme de Cambremer-Legrandin à la jonction de ces deux mondes 
sont des avant-gardistes tant dans leurs choix artistiques que dans 
leur mode de vie: ce sont des gens «dans le vent». N’est-il pas 
curieux de trouver tout un vocabulaire, un florilège de locutions, 
qui prouvent par leur connotation laudative ou péjorative de quel 
côté se situent les personnages: Norpois est «démodé», «vieux-
jeu» (JF); le duc de Guermantes prétend «marcher avec son temps» 
mais n’est pas pour le «dernier cri» (CG1); Saint-Loup dit de Mme 
de Cambremer-Legrandin qu’elle «n’est pas toujours à la page» 
(SG); et le Narrateur parle lui-même de «réclame à la mode» et 
de ces modes vestimentaires auxquelles il est sensible au point de 
remplacer Charlus dans son rôle de «couturière»! Saint-Loup achète 
du mobilier modern style, la duchesse de Guermantes collectionne 
les automobiles (CG2); Mme Verdurin est l’une des premières à 
jouir du téléphone et de l’électricité dans son hôtel particulier. Voilà 
que les éléments de la modernité font partie du luxe, du standing 
comme pourrait le dire Odette, ainsi «fonctionnent» le yacht et la 
Rolls Royce avec lesquels le Narrateur pense récupérer Albertine. 
La langue qui sert à désigner les objets modernes est susceptible 
de variations selon le principe cher à Proust. Fidèle à la philologie, 
il recense par exemple tous les mots servant à désigner le train de 
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Balbec. Albertine parle de «tram», de «bécane»; on trouve les mots 
«pneu» et «bleu» pour désigner un télégramme pneumatique. 
Des xénismes apparaissent: wagon, tramway, water-closet (WC), 
wattman, looping, et Proust crée des néologismes comme le 
fameux «téléphonage».

Outre le lexique, la modernité a aussi enrichi et renouvelé 
les figures de style. On connaît dans l’art poétique de Proust 
exposé dans Le Temps retrouvé le rôle assigné à la métaphore, ce 
rapport entre deux objets différents enfermé dans «les anneaux 
nécessaires d’un beau style». La fréquence des comparaisons et 
des métaphores référant aux éléments de la modernité est très 
notable dans La Recherche: si l’on répertoriait toutes les images 
ou le train ou l’électricité font office de comparants le chiffre 
dépasserait la cinquantaine. C’est la modernité qui rend possible 
ces nouvelles images: par exemple lors que Proust écrit «Andrée 
n’était […] qu’une prise de courant qui me reliait indirectement à 
Albertine» (AD), c’est parce que l’éclairage électrique est inventé, 
une telle métaphore aurait été impossible/impensable 20 ans 
plus tôt. Proust en a bien conscience et prend garde de ne pas 
commettre d’anachronisme dans l’emploi de telles images. Dans 
Du Côté de chez Swann, il écrit «un accès de paresse d’esprit vint 
à ce moment éteindre toute la lumière dans son intelligence, 
aussi brusquement que plus tard, quand on eut installé partout 
l’éclairage électrique, on put couper l’électricité dans une maison»; 
ou bien encore «La vue des lavabos recouverts de serviettes et 
des lits transformés en vestiaires lui donnait la même sensation 
d’étouffement que peut causer aujourd’hui à des gens habitués à 
20 ans d’électricité, l’odeur d’une lampe qui charbonne ou d’une 
veilleuse qui file».

Un trait caractéristique de ces métaphores ou comparaisons 
construites avec des références à la modernité et qu’elles 
servent le plus souvent à exprimer des vérités générales, des lois 
psychologiques dégagées par l’auteur de LR. Il met par exemple 
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très souvent en relation le mécanique et l’humain. A propose de 
la souffrance amoureuse, le Narrateur nous confie «Mon cœur 
fut bouleversé avec plus de rapidité qui n’eût mis un courant 
électrique, car la force qui fait le plus de fois le tour de la Terre en 
une seconde, ce n’est pas l’électricité, c’est la douleur» (AD). Le 
plaisir est comme une photographie: «ce qu’on prend en présence 
de l’être aimé n’est qu’un cliché négatif, on le développe plus 
tard quand on a retrouvé à sa disposition cette chambre noire 
intérieure dont l’entrée est condamnée tant qu’on voit su monde» 
(JF). L’homosexuel qui craint de s’être trop dévoilé, «si vous lui 
parlez de la beauté d’un homme vous répond que c’est du chinois 
pour lui, qu’il ne sait pas plus distinguer un homme beau d’un 
laid qu’entre deux moteurs d’auto, comme la mécanique n’est 
pas dans ses cordes» (P). Enfin dans Le Temps retrouvé: «le temps 
a des trains express et spéciaux qui mènent vite à une vieillesse 
prématurée. Mais sur la voie parallèle circulent des trains de 
retour, presque aussi rapides».

D’autres images du même type expriment la méthode 
d’investigation psychologique et fondent une partie de l’esthétique 
proustienne. La plupart provient des techniques de la photographie, 
de la radiographie ou des instruments d’optique. Des termes 
comme «révéler» «fixer» dans leur usage lié à la photo traduisent 
le sens du roman. Proust met en abyme sa méthode quand il fait 
dire au Narrateur: «on ne s’occupe pas sur le coup d’une certaine 
image; pendant ce temps-là elle baigne dans le mélange nécessaire; 
en rentrant on trouve le cliché qui est développé et parfaitement 
net» (SG). Ou bien: «J’avais beau diner en ville, je ne voyais pas 
les convives, parce que, quand je croyais les regarder, je les 
radiographiais» (TR). De fait ce sont bien des clichés radioscopiques 
que Proust accomplit lorsqu’il analyse les paroles et les actions de 
ses personnages. Le cinéma, pourtant dynamique alors que Proust 
reprochait son aspect statique à la photo, n’a pas récolté la faveur 
de Proust en tant que métaphore de sa démarche. Les cavaliers du 
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bois de Boulogne sont cependant «comme cinématographiés au 
galop» (JF), et la progression de la princesse de Luxembourg sur la 
digue à Balbec ou la description du baiser à Albertine sont on ne 
peut plus cinématographiques.

Les instruments d’optique constituent aussi des objets 
métaphoriques de la technique d’investigation proustienne: que 
de fois il nous parle de «stéréoscope» intérieur, de kaléidoscope, 
de microscope et de télescope. «Même ceux qui furent favorables 
à ma perception des vérités […] me félicitèrent de les avoir 
découvertes au microscope, quand je m’étais au contraire servi 
d’un télescope pour apercevoir les choses très petites en effet 
mais parce qu’elles étaient situées à une grande distance et qui 
étaient chacune un monde» (TR). «L’ouvrage de l’écrivain n’est 
qu’une espèce d’instrument optique qu’il offre au lecteur afin de 
lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n’eût peut-être 
pas vu en soi-même» (id).

Nous ne pouvons mentionner ici toutes les images empruntées 
à la modernité pour décrire un personnage ou une situation dans 
La Recherche. Certaines se hissent au niveau du symbole. La 
bicyclette devient la représentation concrète d’une abstraction 
psychologique: «l’être de fuite». Albertine telle une muse ou une 
déesse est accompagnée par son emblème, «sans cesse en fuite sur 
sa bicyclette, introuvable à cause du nombre de petites plages où 
elle allait coucher chez des amies et où, d’ailleurs ses mensonges la 
rendaient plus difficile à atteindre» (P). Un autre symbole offert par 
la modernité est celui de la communication téléphonique avec la 
grand-mère, dont le Narrateur tire les signes précurseurs de sa mort 
prochaine, laquelle lui fera prendre conscience des «intermittences 
du cœur». Enfin nous sommes redevables à l’électricité d’une des 
plus belles images symboliques de La Recherche: celle des barreaux 
d’or de la prison d’Albertine, dessinés par les stries de la lumière 
électrique au travers de volets de la chambre d’Albertine. Le 
Narrateur nous en livre la clé: «certes ces lumineuses rayures […] je 
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leur donnais une consistance, une plénitude, une solidité extrêmes, 
à cause de toute la signification que je mettais derrière elles, en 
un trésor insoupçonné des autres, que j’avais caché là, et dont 
émanaient ces rayons lumineux, mais un trésor en échange duquel 
j’avais aliéné ma liberté, la solitude, la pensée». La période s’achève 
par un sublime point d’orgue: «De sorte qu’en levant une dernière 
fois les yeux du dehors vers la fenêtre de la chambre dans laquelle 
je serai tout à l’heure, il me sembla voir le lumineux grillage qui 
allait se refermer sur moi, et dont j’avais forgé moi-même pour une 
servitude éternelle, les inflexibles barreaux d’or» (P).

En conclusion
L’un des premiers, Proust a mis en évidence les relations de la 

littérature avec la science et la technique modernes. L’évolution des 
réalisations humaines commençant à transformer le monde, l’art 
ne tarde pas à répercuter ces transformations qui touchent comme 
nous l’avons vu la perception, l’imaginaire et l’esthétique: «le roman 
moderne est une réflexion sur le problème de la perception du 
monde à travers les axes du temps et de l’espace» écrit F. Weissman 
(1975, p. 31).

Cette intégration du monde moderne dans le discours 
romanesque a engendré un travail sur le langage qui devient un 
laboratoire de la modernité. Depuis Rimbaud et son fameux «il faut 
être absolument moderne», la vérité est en l’Homme lui-même et 
non plus en Dieu, idée que renforceront les progrès scientifiques 
et techniques. Une volonté de savoir se manifeste donc, et l’art 
questionne la science, tente de déchiffrer ces signes, sonde 
l’inconscient et le subconscient, mais demeure art en valorisant 
l’imaginaire et l’ironie, «un des registres les plus caractéristiques de 
la modernité» (DAVIES, 1975, p. 19).

En intégrant le monde moderne, l’œuvre d’art a aussi voulu 
transformer notre rapport à ce dernier, voire transformer l’art lui-
même. Mais comme elle ne pouvait le faire qu’en travaillant son 
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propre matériau, le langage, elle est devenue le produit d’une 
pratique qui ne cesse de réfléchir sur elle-même. Jean Ricardou, 
grand spécialiste du Nouveau roman, parle de la structure circulaire, 
de «l’espace textuel bouclé» de La Recherche qui, au lieu de «la 
traditionnelle narration narrant une fiction» devient «une nouvelle 
fiction narrant sa narration» (RICARDOU, 1971, p. 5). Tous les 
écrivains contemporains reconnaissent ce qu’ils doivent à Proust: 
«Nous sommes tous ses héritiers, peuvent-ils dire avec Thierry 
Maulnier, parce qu’«à l’orée du [XXe] siècle, Proust a su opérer, 
par les voies d’une admirable synthèse, telle que jamais pour des 
raisons qui ne sont pas esthétiques, mais historiques, on n’en a 
vu ni n’en verra deux fois, cette liquidation nécessaire d’où devait 
sortie armée notre modernité» (BERSANI, 1971, p. 14). De fait, la 
pratique littéraire est devenue son propre objet d’interrogation et 
de référence.

Etre moderne n’est pas forcément conquérir un présent qui 
bascule déjà dans le passé, comme le prétend Hubert Juin, cela peut 
être aussi conquérir un présent annonciateur de tout un avenir. 
Il suffit de savoir doser la quantité de «daté» et d’intemporel de 
l’œuvre. Proust le savait bien qui écrit: «Aussi faut-il que l’artiste, 
s’il veut que son œuvre puisse suivre sa route, la lance là où il y a 
assez de profondeur, en plein et lointain avenir» (JF). A la Recherche 
du Temps perdu, qui explorait le passé et sondait le présent, a aussi 
préparé le futur, le sien propre d’œuvre et l’époque qui a suivi 
jusqu’à nos jours.
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AS ESCRITAS DE ÉDOUARD LOUIS: 
O GÊNERO AUTOBIOGRÁFICO ENQUANTO MÓVEL DE LUTA

Paulo Cesar da Silva Lopes Junior1

Édouard Louis (de seu nome original Eddy Bellegueule) é um 
jovem escritor oriundo de Picardia, região localizada no Norte 
da França. Nascido numa família extremamente pobre de classe 
operária, em 1992, num pequeno vilarejo rural onde as práticas 
aberrantes do preconceito e da violência eram reproduzidas 
geração após geração, o escritor denuncia em seu primeiro livro 
as mazelas sociais – que perpassam a sua trajetória – du pays de la 
liberté, de l’égalité et de la fraternité.

Em sua primeira obra autobiográfica, En finir avec Eddy 
Bellegueule de 2014 –trazida e traduzida mais tarde, em 2018, no 
Brasil, como O fim de Eddy – Louis escreve de maneira crua, dura 
e, por vezes, chocante. Sem receio, o narrador-personagem expõe 
a nudez de seus medos, traumas, violações passadas em sua vida, 
denunciando a homofobia na sociedade e, sobretudo, em seu 
ambiente familiar.

É nesse contexto de exposição da vida particular que sua obra 
não só consegue a atenção da mídia como também o populariza 
pela forma com que seus leitores recepcionam a sua escrita visceral, 
política e impactante. Desse modo, com 21 anos, tem a sua obra de 
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espelhogrupo/0703217912109695. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5705-4929.
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estreia tornada best seller com mais de 300 mil exemplares vendidos, 
apenas na França.

Dito isto, para entendermos a teia do complexo discursivo 
que dá matéria ao seu gênero literário, permitindo entender os 
movimentos do fazer autobiográfico, este trabalho utiliza a chave 
de leitura fornecida pelo O Pacto autobiográfico: De Rousseau à 
internet, de Philippe Lejeune. Dessa forma, verificamos que a escrita 
do “eu” proposta por Édouard Louis corresponde às categorias 
estudadas por Philippe Lejeune, em seu “pacto autobiográfico”. 
Assim, a autobiografia, uma derivação das biografias, acaba por se 
constituir num gênero literário próprio. Este que Philippe Lejeune 
define estruturalmente como uma “narrativa retrospectiva em prosa 
que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza 
sua história individual, em particular a história de sua personalidade” 
(2014, p. 16).

Mais especificamente, destacamos também que autor e o 
narrador-personagem tem o mesmo nome, elemento essencial 
para o estabelecimento do pacto. Sendo assim, segundo Philippe 
Lejeune, “Para que haja autobiografia (e, numa perspectiva mais 
geral, literatura íntima), é preciso que haja relação de identidade 
entre o autor, o narrador e o personagem” (LEJEUNE, 2014, p. 18, 
grifo do autor).

Além disso, outra característica marcante encontrada na obra 
de Édouard Louis é a sua sensibilidade social capaz de trazer à tona 
pequenas violações cotidianas – mas que danificam abruptamente 
os direitos das minorias excluídas – que estão, solenemente, 
normalizadas e entranhadas nas relações pessoais, que escapam 
facilmente do olhar crítico social. Para isso, o autor se coloca como 
exemplo micro, que se reproduz no macro, enquanto elemento 
central, sendo ele mesmo objeto de sua obra e representação de 
luta coletiva.

A partir, então, desses contextos e olhares teóricos iniciais, 
podemos começar o processo de compreensão da reconstrução 
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das trajetórias de Édouard Louis duramente impactadas pela dor e 
pelo preconceito de uma sociedade francesa obscurantista. Desse 
modo, revisitando o porão de suas memórias, em O fim de Eddy, 
o narrador-personagem entrega ao seu leitor a nudez de uma vida 
segregada pelo sofrimento e pela homofobia.

No vilarejo não bastava ser um durão, era 
preciso também saber fazer de seus filhos 
durões. Um pai reforçava sua identidade 
masculina por meio de seus filhos, aos quais 
ele devia transmitir seus valores viris, e meu 
pai o faria, ele faria de mim um durão, era seu 
orgulho masculino que estava em jogo. (LOUIS, 
2018, p. 22)

Usando-se de suas memórias, Louis reconstrói o ambiente de sua 
infância, este que ainda perpetuava os valores machistas e opressores. 
Indubitavelmente, essa reunião de preceitos políticos e socioculturais 
atravessava a sua trajetória enquanto jovem gay, pois a naturalidade 
de seu comportamento, entrava, desde cedo, em conflito com os 
padrões estabelecidos do pequeno vilarejo do norte da França.

Eu logo destruí as esperanças e os sonhos do 
meu pai. O problema foi diagnosticado já nos 
meus primeiros meses de vida. Parece que eu 
nasci assim, ninguém jamais entendeu a origem, 
a gênese, de onde vinha essa força desconhecida 
que se apossou de mim desde o meu nascimento, 
fazendo-me prisioneiro de meu próprio corpo. 
Assim que comecei a me expressar, a entrar na 
linguagem, minha voz espontaneamente adquiriu 
entonação feminina. Ela era mais aguda do que 
a dos outros garotos. A cada vez que eu falava, 
minhas mãos se agitavam freneticamente, em 
todos os sentidos, se retorciam, revolviam o ar. 
(LOUIS, 2018, p. 23)

Ainda muito jovem, sem entender o processo de sua formação 
identitária, a repressão entranhada nas estruturas sociais e 
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culturais vigentes naquela pequena região era implacável com Eddy 
Bellegueule. Não havia espaço para as diferenças. Por conseguinte, 
aqueles que se opunham às tradições, não respeitando – mesmo 
que de forma inconsciente – os preceitos morais, sociais, políticos 
e comportamentais estavam fadados à perseguição.

Meus pais chamavam isso de ares, me diziam, 
Pare com esses seus ares. Eles se perguntavam 
Por que Eddy se comporta como uma mocinha? 
Eles me admoestavam: Para quieto, você não 
consegue parar de se mexer, feito uma mulher 
doida. Eles pensavam que eu tinha escolhido 
ser afeminado, como uma estética própria que 
eu tivesse perseguido a fim de desagradá-los. 
(LOUIS, 2018, p. 23, grifos do autor)

Nesse trecho, é possível identificar o confronto do narrador-
personagem do presente com o resgate de suas memórias 
juvenis do pequeno Eddy, ainda sem a consciência das normas 
heteronormativas do pequeno vilarejo. Na verdade, a censura e a 
repressão não eram reproduzidas apenas na conjuntura social de 
sua vizinhança, mas também por sua família. Por conseguinte, as 
pessoas apresentavam rapidamente alternativas para consertar 
aquilo que não precisava de conserto, apenas compreensão e apoio.

Nesse cenário, devido às negligências milenares das 
vulnerabilidades histórico-sociais e políticas da população 
LGBTQIA+ no mundo ocidental, evidencia-se, na narrativa de 
Édouard Louis, o enraizamento das bases da homofobia na 
sociedade francesa. À vista disso, o comportamento de Eddy 
se defrontava com o modelo heteronormativo hegemônico 
e se contrapunha às representações binárias tradicionais de 
identidades humanas. Portanto, ser gay era/é um ato de guerra, 
de revolução e de luta constante pela sua sobrevivência.

Isto posto, por mais que haja contrações da musculatura 
social das minorias para a sua preservação, isto é, resistências, 
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estas, diversas vezes, não suportam o esgarçamento de seu tecido 
em favor daqueles que estão no controle. É o que observamos, 
por exemplo, na dominação de poder do rico para com o pobre, 
do homem para com a mulher, do heterossexual para com o 
homossexual, do francês para com o árabe etc.; a dominação 
traduzindo-se em vidas enquadradas em benefício da perpetuação 
das relações de poder, estando concentradas em verdadeiras 
colônias humanas.

Assim, revisitando o seu passado, expondo cicatrizes familiares 
e sociais, por meio da consciência do embate das relações dos 
opressores para com os oprimidos, na sociedade francesa, Louis faz 
da literatura o seu principal móvel de luta contra as estruturas de 
opressão institucionalmente enraizadas em seu país. Dessa forma, o 
jovem francês joga luz sobre as violências cotidianas, que parecem 
estar resolvidas no espectro social, mas que ainda percorrem 
pequenos passos na luta contra o preconceito.

Este aspecto político costuma transcorrer as suas obras: exemplo 
disso é o seu outro livro, também de cunho autobiográfico, Histoire 
de la violence, publicado em 2016 na França e em 2020, no Brasil, 
sob o título de História da violência. Mais maduro, Louis faz de seu 
leitor testemunha presencial de violações sofridas em uma noite 
de natal. Desta vez, além de seguir a mesma linha de sua obra de 
estreia, o narrador-personagem nos entrega o triste relato de ter 
sido estuprado e quase morto, em sua casa, por um rapaz que havia 
conhecido e se apaixonado no dia 24 de dezembro de 2012.

Deixando de lado o próprio nome – façanha anunciada desde o 
título de sua primeira obra, En finir avec Eddy Bellegueule – como uma 
forma também de deixar tudo aquilo que o afligira em seu passado, 
em Histoire de la violence, Édouard Louis apresenta ao mundo uma 
França, até então, desconhecida. Na verdade, ligadas, quase que 
umbilicalmente, as duas autobiografias constituem um retrato 
de uma sociedade francesa, mesmo que ostentada em molduras 
democráticas, ainda tétrica e muito ressentida com as minorias.
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Observamos, dessa forma, uma continuidade entre as duas 
obras. Aqueles que tiveram contato com o seu primeiro livro 
percebem facilmente que a História da violência não só remete a 
fatos ocorridos em seu passado, quando Édouard Louis ainda era 
atendido pelo nome de Eddy Bellegueule, como também revisita 
diversos lugares emocionais e até mesmo físicos anteriormente 
retratados. É, assim, constatado na matéria de sua obra o poder da 
violência de ultrapassar as fronteiras da mente e do corpo e de se 
cristalizar na personalidade do oprimido. Vemos isso claramente na 
fuga de um pequeno vilarejo para a cidade mais desejada do mundo, 
Paris, que o autor nos apresenta durante toda a sua trajetória em 
descoberta e luta pela liberdade sexual.

Por isso quando se pensa em violências, não se podem 
deixar de lado os traumas. Existem sempre os pós, que insistem 
em permanecer, mesmo após longos anos de afastamento dos 
eventos ocorridos. É, nessa conjuntura, que a História da violência 
nos conta que na noite do dia 24 de dezembro de 2012, véspera 
de Natal, após voltar de uma saída com os amigos, Édouard se 
deparava com um jovem cabila que o seguia, buscando despertar 
a qualquer custo a sua atenção.

Numa circunstância tão atípica, o narrador-personagem e, 
mesmo o leitor, buscam a compreensão daquela situação que se 
iniciara de forma tão esporádica e culminara em um desfecho 
trágico. O que levara Louis a deixá-lo insistir? Seu sorriso? Sua 
simpatia? O belo cenário natalino que pudesse, talvez, engendrar 
um clima romântico? Mas o fato foi que, após várias investidas, 
Édouard se rendia e aceitava o diálogo com o jovem Reda pelas 
ruas frias de Paris. E entre conversas e desconversas, “ele tomou 
coragem e soltou essa frase assim do nada: Vamos trepar?” 
(LOUIS, 2020, p. 65).

Em seu artigo, “A Epidemia da Solidão Gay” (2017), Michael 
Hobbes destaca que existia uma certa diferença entre os rumos que 
os seus amigos heterossexuais tomavam em suas vidas em relação 
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aos seus amigos gays. Segundo Hobbes, parte de seus amigos 
sumiam por conta de relacionamentos, família, filhos e da vida 
mais calma, enquanto a outra parte (gay) sofria com isolamento, 
ansiedade e problemas com drogas e sexo.

É interessante atentar para a observação de Hobbes a respeito 
da solidão gay, pois os prejuízos causados pela hegemonia do sistema 
social do patriarcado perpassam toda a trajetória do narrador-
personagem. A tradução disso é uma vida propensa à segregação, 
à depressão, à ansiedade e entre outros danos mentais, emocionais 
e até mesmo, em certos casos, físicos. Alguns deles ficam evidentes 
na fala da irmã de Édouard, narrada por ele:

E então ela diz que sim, na verdade ela sabe, ela 
sabe por que eu não desconfiei de nada, é porque 
eu me apego muito rápido a qualquer um, que 
desde a infância sou assim, que não mudei, mas 
ela diz que ela não fala disso para mim, que ela 
não me expressa essa ideia porque sabe que 
eu responderia que esse comportamento tinha 
explicação, e que se explicava ainda pela minha 
solidão, pela minha exclusão no seio de nossa 
família, e ela diz que não quer me escutar dizer 
isso. Que não é verdade. (LOUIS, 2020, p. 77)

É difícil estabelecer qual tipo de exclusão é mais impactante 
na vida de um jovem gay: se é no ambiente familiar ou no convívio 
social. Mas o que não se pode negar é que estes fenômenos são 
degraus que compõem uma escada inteira de práticas institucionais, 
históricas, culturais, interpessoais, promovendo disparidades entre 
determinados grupos dentro da sociedade, beneficiando uns em 
detrimento de outros. Neste caso, vemos, claramente, através de 
seu relato, as consequências emocionais marcadas na vida de Louis:

Havíamos chegado a um cruzamento, cercado 
de postes de luz [...] e eu andava mais devagar 
porque esperava que isso me permitisse 
conversar mais tempo com ele antes de ir me 
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deitar. Eu não sabia quase nada dele e já queria 
suplicar que não me abandonasse, pensando: É 
porque as ruas estão vazias que ele se interessou 
por você, pensando: É porque não tem mais 
ninguém. É porque você está sozinho na rua a 
uma hora dessas. (2020, p. 64, grifos do autor)

Por algum momento, Édouard pode ter encontrado em Reda 
aquilo que lhe faltava: o acolhimento. É sabido que a solidão e 
baixa autoestima são trágicas sequelas somáticas das vivências 
segregadas experienciadas pelos jovens LGBTQIA+ e pelas 
minorias, mas mais do que isso: Édouard encontrara também em 
Reda algum tipo de refúgio e identificação. Afinal, eram dois jovens 
em situação de marginalização social que estavam conversando 
em Paris. E o interesse de Reda em saber sobre a vida de Louis 
se correlacionava, naquele momento, com a sua carência e o seu 
sentimento de inferioridade.

Reda quis saber por que um pouco antes dos 
vinte anos eu tinha deixado minha família, 
e sobretudo por que eu não passava o Natal 
com eles. Ele arriscou que fosse por causa 
dos estudos. Eu respondi que os estudos 
tinham sido mais uma consequência da minha 
fuga. Que eu tinha fugido antes. Os estudos, 
a ideia de estudar surgiu bem mais tarde, 
quando eu compreendi que eles seriam 
basicamente o único caminho possível, ou ao 
menos o único caminho que permitiria que 
eu me distanciasse não só geograficamente, 
mas também simbolicamente, socialmente e, 
portanto, totalmente do meu passado. (LOUIS, 
2020, p. 69)

Dessa forma, diante do convite, Édouard caía em contradição, 
não sabendo se devia aceitá-lo ou não. Entretanto, embriagado 
pela carência, pelo charme do rapaz e pela sede de seu desejo, 
Louis se deixa seduzir pelo momento de euforia e de prazer e 
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aceita levá-lo até o seu apartamento. Lá, os dois jovens transam, 
se amam e se apaixonam em poucas horas. Tudo era perfeito, pelo 
menos para Édouard. Até que após o banho, Louis sente a falta de 
seu iPad e questiona se Reda o tinha visto. Em negação, o jovem 
cabila insiste em dizer que não havia visto o portátil, mas foi no 
momento em que Louis o abraçou que o seu mundo desmoronou: 
“Eu vi, saindo do casaco, cinza e brilhante, o canto metálico do 
meu iPad. Eu não havia notado seu desaparecimento. Virei a 
cabeça para a mesa onde ele deveria estar. Não estava mais” 
(LOUIS, 2020, p. 82).

Aquele fora o início de seu calvário. Numa noite nebulosa, 
composta por dúvidas, medos, questionamentos e acusações: Reda 
perdia a cabeça. Começavam, então, os gritos, a violência. Édouard 
é enforcado pelo seu próprio amante por meio de um cachecol de 
lã. Contudo, não havia uma escalada de violência: eram, na verdade, 
momentos de erupção e de uma medonha calmaria. Reda se 
acalmava e Édouard insistia em pedir o seu portátil de volta. A noite 
fora marcada por picos de euforia, confusão, raiva e descontrole 
emocional do jovem rapaz, que ele conhecera há poucas horas. Foi 
quando, enfurecido, Reda saca o revólver. Nessa altura, já era Natal 
e o símbolo de comemoração do nascimento de Cristo se tornava, 
cada vez mais, o símbolo da morte de Édouard: “ele apontara seu 
revólver, a pergunta que eu me fazia já não era: Será que ele vai 
me matar, porque naquele momento já não me restava nenhuma 
dúvida, era irreversível, ele ia me matar e eu ia morrer, naquela 
noite, no meu quarto” (LOUIS, 2020, p. 14, grifo do autor).

A luta pela vida começara. Sem mais hesitações, o auge da 
noite se dá no momento em que Reda, em fúria, insiste em amarrar 
os braços de Édouard, mas, como não obtinha sucesso, toma a 
pistola em suas mãos novamente e o viola, sem preservativo, em 
sua própria cama. Esta que há poucas horas era o templo que 
abrigava os seus corpos que, outrora, se amavam. Entorpecido, 
amedrontado e acorrentado pelo terror de seu próprio amante, 
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Louis via a sua dignidade se escapar pelos movimentos brutos que 
o cortavam por dentro. Contudo, cada minuto era calculado por 
Édouard. De alguma forma ele mantinha perante Reda a sensação 
de estar sendo completamente dominado. É, então, no ápice do 
orgasmo do cabila que Louis o golpeia com um acotovelamento 
nas costelas.

Ele não esperava. Ele se sentiu surpreso, 
derrotado, e caiu de lado, basculando na borda 
da cama como um inseto que se vê virado de 
costas, impotente, que agita loucamente as 
patinhas, perdendo o equilíbrio de forma brusca, 
a calça na altura das canelas, o olhar de presa 
confusa, perseguida, o sexo ainda duro e reto 
como um porrete, coberto de sangue, o sexo 
em riste e de repente risível, reduzido a nada 
além de um pedaço de carne rosada como que 
plantado de forma desengonçada no meio de 
seu corpo. (LOUIS, 2020, p. 117-118)

Édouard nos relata que, rapidamente, corre da cama para 
porta, ainda com o sangue escorrendo em linhas sinuosas e 
vermelhas em suas pernas, e espera o seu agressor, este em 
choque com tudo o que ocorrera, e diz: ‘Agora ou você vai ou eu 
grito’ (LOUIS, 2020, p. 118). Com um pouco de hesitação e tenso, 
Reda parte. Louis entra e fecha porta, mas Reda volta: “Colou seu 
rosto contra a porta, eu o ouvi fazer isso, e me disse: ‘Tem certeza 
que quer que eu vá embora? Sinto muito. Desculpe’. Respondi: 
‘Vai’. Tinha acabado” (2020, p. 119).

Reda era filho de um imigrante fugitivo de seu passado. E o 
preconceito calcificado na sociedade francesa – bem conhecido por 
Louis – transparecia nas falas, nos gestos, nas feições das pessoas 
que ouviam a história. É, portanto, na delegacia, após o estupro 
e a tentativa de homicídio, que se evidencia a institucionalização 
da xenofobia na sociedade francesa, e Édouard bravamente não 
hesita em denunciá-la:
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Ele era cabila. O agente de polícia, quando eu 
repeti, o homem ou a mulher, já não lembro, 
me interrompeu, e ela ou ele me disse, pois eu 
acabara de esclarecer que saber que Reda era 
cabila havia modificado profundamente o curso 
da noitada: ‘O senhor tem uma queda por tudo 
que é árabe?’. Eles esperaram minha resposta, e 
eu, eu hesitei, depois, como o idiota que essas 
circunstâncias fazem da gente, respondi, como se 
a pergunta fosse de fato uma pergunta, ou como 
se ela fosse normal, apresentável, que ele não 
era árabe, mas cabila, que eu tinha lido estudos 
sobre aquela região do globo e que, graças a 
essas leituras, dominava alguns elementos da 
cultura cabila. (LOUIS, 2020, p. 61)

De alguma forma, aflorava em Édouard Louis um sentimento 
de empatia, como se o que havia acontecido não fosse tão 
abominável, naquele instante. Sentimento este que entra, em 
diversos momentos, no decorrer de sua autobiografia, em 
choque com o trauma, com a dor e com os seus ideais. Afinal, 
ser homossexual e filho de pai imigrante era estar sujeito às mais 
diversas perversidades discriminatórias da sociedade francesa. 
Separar o crime das acumulações racistas e xenofóbicas aplicadas 
aos estrangeiros, em tão pouco tempo, gerava um turbilhão na 
cabeça do narrador-personagem:

Uma segunda pessoa tinha se instalado no meu 
corpo; ela pensava em meu lugar, falava em 
meu lugar, tremia em meu lugar, tinha medo 
por mim, me impunha seu medo, me obrigava 
a tremer com seus tremores. No ônibus ou no 
metrô eu baixava os olhos quando um homem 
negro ou árabe ou potencialmente cabila se 
aproximava de mim – pois era somente com os 
homens, e essa característica era outro absurdo, 
na fantasia racista que me colonizava, o perigo 
tinha sempre rosto de homem. Baixava os olhos 
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ou virava a cabeça e implorava em silêncio: 
Não me ataque, não me ataque. Não abaixava 
a cabeça se o homem fosse loiro, ruivo ou se 
tivesse a pele muito clara. Eu estava duplamente 
traumatizado: pelo medo e pelo meu medo. 
Isso durou dois ou três meses. (LOUIS, 2020, p. 
162, grifo do autor)

Os sentimentos de pavor e hostilidade estavam consubstanciados. 
O narrador-personagem havia sido atravessado pela violência e esta 
gerava generalizações apressadas a qualquer um que se assemelhasse 
fenotipicamente ao seu agressor, dito de outra forma, ele agia 
preconceituosamente. Louis tinha a plena consciência de que se 
tornara racista e rejeitava esses sentimentos: era um combate entre 
o trauma e a consciência social. Para essas situações, Judith Butler nos 
diz que:

De certa forma, e paradoxalmente, nossa 
responsabilidade aumenta quando somos 
submetidos à violência de outros. Somos 
influenciados violentamente, e parece que nossa 
capacidade de definir nosso próprio percurso 
nesses casos está totalmente comprometida. 
[...] Que papel assumiremos na transmissão 
histórica da violência, quem nos tornaremos na 
resposta? Estaremos promovendo ou impedindo 
a violência em virtude da resposta que daremos? 
Responder à violência com violência pode 
parecer ‘fundamentado’, mas seria essa, afinal, 
uma solução responsável? (2020, p. 37)

Podemos colocar essas questões ao narrador-personagem, 
pois, como bem sabemos, Louis se destacava por sua excelente 
formação acadêmica e seus estudos no campo social. Entretanto, 
é evidente que se deslocar imediatamente da grave situação 
traumática e abordar o crime por meio de análises racionalmente 
frias e sociológicas seria agir contra o próprio impulso humano de 
medo. Todas essas respostas levariam tempo para serem digeridas 
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e depois respondidas. O embate, portanto, entre a emoção e a 
consciência estavam travados dia após dia.

Por outro lado, havia também um genuíno interesse em saber 
sobre a origem de Reda e o que acontecera em seu passado. 
Contudo, Édouard não só estava interessado como também 
obcecado pela história do cabila:

Reda começou a me contar tudo isso na entrada 
do meu prédio, mas foi mais tarde, quando 
estávamos os dois deitados na minha cama e 
eu lhe implorei que me falasse mais sobre ele, 
sobre sua vida, que ele me contou o resto. Eu 
o escutava. Passava os dedos por sua pele e o 
escutava. Seu pai percorreu a Cabília para fugir. 
Caminhou por vários dias a fio, sozinho. Decidira 
não partir com os outros. Atravessou zonas de 
deserto, dormiu na areia e na terra, escondido 
entre arbustos. (LOUIS, 2020, p. 50)

Na verdade, mesmo mantendo o estilo, a forma de expor 
aos seus leitores o que ocorrera naquela violenta madrugada 
é extremamente fragmentada: há diversas interrupções na 
sequência cronológica por meio interpolações. Por exemplo, parte 
do ocorrido é contado por sua irmã que, ao relatar ao seu marido 
o que se passara com Édouard em Paris, acaba por mesclar fatos 
passados da história do irmão com o roubo seguido de estupro. O 
narrador-personagem, de certo modo, imprime em suas páginas 
uma vontade de tentar entender todo esse movimento que o 
levara ao céu e ao inferno numa única noite de Natal.

O marido dela voltou do trabalho. Daqui de 
onde estou, posso ver os pés, os dele. Clara e 
ele estão na sala, eu estou no cômodo vizinho. 
A porta está quatro ou cinco centímetros 
entreaberta, eu os escuto sem que eles possam 
me ver, escondido e de pé, imóvel detrás da 
porta. Não posso vê-los, só ouvi-los, só consigo 
distinguir os pés dele, mas intuo que ela esteja 
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sentada na cadeira em frente. Ele a escuta sem 
se mexer, e ela fala.
‘Ele falou assim, bem desse jeito, que não sabia 
quase nada dele, só o nome: Reda’. (LOUIS, 
2020, p. 13)

O passado do narrador-personagem é revisitado por ele e por 
sua irmã, isto é, uma narrativa intercalada pela voz de Édouard 
Louis e a de Clara. É interessante destacar também o caminho que a 
escrita de Louis percorre ao tentar redesenhar o pouco sobre o que 
ele sabia a respeito da vida do pai de Reda, buscando, de alguma 
forma, entender o fulcro daquela violência que se perpetuava 
socialmente na origem familiar de seu agressor.

Quando ele me disse que seu pai frequentemente 
lhe falara do diretor como um homem violento 
e tirânico, de imediato criei uma representação 
desse diretor: imagens de Ordive me vieram à 
mente; não controlo o fluxo de lembranças que 
me retornam quando alguém fala comigo, elas 
me atravessam, me talham, e é somente a partir 
delas que me agarro ao presente, e então pensei 
em Ordive enquanto escutava Reda, essa mulher 
que vi pela última vez há uns dez anos, e tive 
certeza de que o diretor do abrigo do pai de Reda 
se parecia com ela. Era uma mulher bastante 
idosa. (LOUIS, 2020, p. 54-55)

Neste caso, deixa-se escapar, intencionalmente ou não, a 
vontade do narrador-personagem de traçar paralelos do que ele 
vivera com as origens de Reda. Édouard encontrara algum tipo de 
identificação com a história do cabila e, nesse processo, também 
estava presente a empatia. A pobreza, a fuga, a crença num futuro 
melhor e o sórdido preconceito da sociedade francesa para com 
as minorias talvez fossem alguns pontos que plainavam sobre a 
cabeça de Louis. Estas situações que ele mesmo experienciara ao 
longo de sua vida e contara, futuramente, em suas autobiografias, 
O fim de Eddy e História da violência:
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O que ele pensou foi que era lógico o tal Reda 
roubar alguma coisa. Reda. Daí é óbvio que 
eu respondi. Eu não podia deixar passar uma 
dessa, eu respondi: Ah é, como assim, você pode 
explicar? Eu tava muito brava. Eu falei: Essa aí eu 
não engulo porque nesse negócio de roubar não 
dá pra ver lógica nenhuma. Já pensei bastante 
e não dá pra achar lógica. Eu não consigo, me 
desculpa. Não dá. Nem quebrando a cabeça. Eu 
tenho é nojo, é isso, nojo dessa gente, desses 
ladrões [...] E ele me disse: Talvez não seja justo. 
Eu digo que não é justo. Não, ele diz. Eu digo que 
não é justo, mas é lógico, se ele de fato ralava de 
um trabalhinho aqui para outro ali para ganhar 
um troco, umas migalhas por uns consertinhos 
de nada, e ainda mais se ele batalhava quase 
implorando a conhecidos ou amigos para 
trabalhar na casa deles. Veja, insistindo e se 
humilhando, porque é uma humilhação. Você 
sabe de que tipo: Você não tem um trabalhinho 
aí pra me passar?, ou: Você não sabe de alguém 
que precise de uma pintadinha na casa? Então 
quando o Édouard viu que o tal Reda tinha 
roubado, ele pensou que faria a mesma coisa no 
lugar dele. (LOUIS, 2020, p. 82-83)

No diálogo entre Clara, irmã de Édouard, e o seu marido, ela 
reiterava a sua indignação ao perceber que o seu irmão levantara 
argumentos em defesa do agressor, numa tentativa reflexiva de 
encontrar respostas lógicas para o roubo que o cabila lhe aplicara. O 
que fica latente no discurso de Louis é a tentativa de construir uma 
análise reflexiva considerando as questões históricas, pois, sendo Reda 
filho de um imigrante, ele estaria num estado de vulnerabilidade em 
relação à sociedade francesa, enfrentando desconfianças, aversões, 
preconceitos, que acabariam por impedi-lo de ascender socialmente.

No ponto de vista de Clara, não haveria lógica no roubo, pois, 
além de também ter emergido de uma vida presa entre a miséria 
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e ambientes brutais, os seus argumentos morais não consideravam 
questões de análises estruturais. Entretanto, Louis via em Reda uma 
fenda civilizatória, um erro no corpo social que o marginalizara. 
Essa compreensão pode também ser justificada pelo destaque que 
o narrador-personagem dá para a fala de Clara, que denunciava o 
passado de seu irmão:

Eu nunca falei nada pros nossos pais porque ele 
ia apanhar muito. Eles teriam dado uma bela 
duma surra nele e na real seria com razão. Mas 
eu sei que quando ele era pequeno ele também 
roubava. Ele ia roubar quando precisava de 
dinheiro (claro que sua ética da honestidade 
evapora quando se trata de membros da família). 
(LOUIS, 2020, p. 83, grifo do autor)

As distintas violações vividas por Édouard, Reda e o seu pai 
cabila partem do mesmo conjunto de falhas reproduzidas pela 
incapacidade social de garantir a igualdade entre a diversidade 
humana, década após década. Vale destacar que os corpos também 
são objetos sociais, sendo registros marcados pelo funcionamento 
civilizacional. Ora, podem-se, muito bem, definir os fundamentos 
de um determinado povo a partir da observação das minorias. 
Em outras palavras, o processo de inclusão e exclusão de pessoas 
evidencia o sistema de valores em vigência naquele determinado 
local, no caso em tela, na França.

Suponhamos que, em sua subjetividade e entendimento 
do complexo conjunto de corpos, que é a sociedade, mesmo 
em vivências diferentes, Louis compreendia a coerção social 
vivida tanto por ele quanto por Reda, sendo, nesse sentido, 
os dois vítimas do mesmo sistema brutal. É pelo viés da lógica 
de Rousseau de que o homem nasce bom, mas a sociedade o 
corrompe que podemos refletir parte do universo interior de Louis. 
Outro destaque diz respeito às situações de ruptura e extremo 
sofrimento experienciadas pelos imigrantes, refletindo a grande 
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dificuldade dessas minorias de saírem das bordas da sociedade. 
Mesmo seus filhos, nascidos no país não periférico, não estão 
salvos das barreiras culturais e institucionais que se impõem a todo 
instante, causando-lhes prejuízos materiais e psicológicos, por isso, 
consequentemente, tornam-se invisíveis.

A marginalização das minorias, na sociedade, é um dos 
aspectos que confina determinados indivíduos em situação de 
subalternidade. Mas não apenas isso: a marginalização é um 
processo histórico enraizado e com inúmeras instâncias que 
inviabilizam a emancipação dos indivíduos no arco civilizatório, 
muitas vezes, por terem dimensões pequenas são difíceis de serem 
enquadradas e, desse modo, identificadas; mas isso não impede 
os fortes impactos que causam na formação psicossocial dessas 
pessoas. A marginalização vai, nesse contexto, desde preconceitos 
habituais até à mais atroz xenofobia.

É preciso dizer, no entanto, que não há intenção de absolver 
qualquer personagem, neste trabalho, de seus crimes ou justificá-
los. O nosso desígnio está na busca pela compreensão da origem 
de todo tipo de violência exposta por Édouard Louis, bem como 
os impactos causados nas pessoas envolvidas nessas situações, 
levando em conta as ações dos indivíduos em seus contextos sociais. 
Desse modo, lançamos mão de alguns pontos de vista abordados 
nas autobiografias a fim de se chegar a importantes contribuições 
reflexivas na esfera político-literária.

Finalmente, conclui-se que as obras de Édouard Louis, citadas 
neste trabalho, se constituem a partir de seu próprio material 
humano, realizando-se por meio de sua vida empírica. Sendo 
assim, não se pode negligenciar a questão documental, tampouco 
o exame do princípio de veracidade intencional explicitado em O 
fim de Eddy, bem como em História da violência, pois esse narrador-
personagem demonstra sua intenção de garantir a fidelidade, a 
autenticidade e não uma mera imitação da realidade. Para isso, 
nos fundamentamos na teoria elaborada por Lejeune, uma vez que 
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seu “pacto autobiográfico” representa uma concepção pragmática 
da autobiografia, alicerçando-se sobre o critério onomástico, ou 
seja, sobre a coincidência da identidade entre autor e narrador, 
análoga às relações interpessoais, não necessariamente ficcionais. 
Não obstante, o fator político se torna também um de seus 
elementos centrais de denúncia, resistência e reinvindicação social. 
É, então, transmutando as suas trágicas vivências pessoais em 
problematizações coletivas que Édouard Louis faz da literatura o 
seu principal móvel de luta sócio-política na França e no mundo.
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A EMULAÇÃO SEGUNDO MICHEL FOUCAULT: 
UMA CHAVE PARA A LEITURA DE ESAÚ E JACÓ 

DE MACHADO DE ASSIS
Pedro Armando de Almeida Magalhães1

Introdução
A obra machadiana tem enorme destaque na literatura 

nacional, não resta dúvida. Machado de Assis, no entanto, tem 
uma produção que não é considerada uniforme. O grande escritor 
brasileiro buscou desenvolver-se nos mais variados gêneros, como 
um artesão em busca de perfeição: escreveu poemas, contos, 
romances, crônicas, ensaios, etc. Com relação ao gênero romance, 
em especial, é comum aceitar que tenha havido dois períodos 
bem definidos: uma primeira fase de tentativas razoáveis e uma 
segunda fase de “consolidação do gênio” por assim dizer. Sabemos 
que essa segunda fase se inicia pouco antes da publicação de 
Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881).

Muitos ensaios críticos têm sido escritos sobre a obra 
machadiana; muitos estudiosos têm se debruçado sobre a 
narrativa do bruxo do Cosme Velho. O Professor João Cezar de 
Castro Rocha, ao fazer uma leitura criteriosa sobre a obra (em 
ensaio publicado em 2013), esmiuçou o que entende por uma 
“poética da emulação”, o que constitui, inequivocamente, um 
exercício erudito de fôlego.

1  Professor Dr. Adjunto da UERJ. Lattes: https://lattes.cnpq.br/7116626146780881. 
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1137-7052. E-mail: magalhaes.pedro67@
outlook.com.
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O presente trabalho visa discutir a emulação em determinado 
romance machadiano da segunda fase, Esaú e Jacó (1904). Para tanto, 
analisaremos como João Cezar de Castro Rocha define emulação 
para, em seguida, examinar o conceito segundo Michel Foucault. A 
partir da acepção sugerida pelo filósofo francês, lançaremos uma 
hipótese interpretativa a respeito da concepção e lugar do romance 
em questão. Ademais, determinado texto de Schiller, intitulado Eine 
grossmütige Handlung (Um gesto generoso), pode nos dar pistas para 
esclarecer certas apropriações temático-estéticas.

Eis, portanto, o plano do presente estudo:

1) Emulação segundo João Cesar de Castro Rocha;

2) Emulação segundo Michel Foucault, em As palavras e as 
coisas (1966);

3) Schiller e o drama dos irmãos em curto texto: uma pista para 
a emulação estética através de Eine grossmütige Handlung;

4) Esaú e Jacó: uma arte poética?

De qualquer forma, é preciso salientar que a perspectiva 
teórica adotada é interdisciplinar. Acreditamos que as discussões 
sobre as relações Literatura e História podem contribuir 
positivamente nos estudos sobre romances, e em particular, sobre 
o romance produzido no Brasil. É claro que a questão do literário e 
do historiográfico tem relação estreita com o debate sobre ficção 
e realidade. Além disso, é imprescindível refletir também sobre o 
leitor imaginário projetado nas narrativas e o papel do narrador 
ou narradores. Mas não esmiuçaremos estas questões teóricas, 
bastante complexas e já bastante debatidas. Nos limitaremos a 
assinalar que o presente trabalho se inscreve em tais discussões.

Aliás, se analisarmos o conjunto dos escritos de Machado, o 
romance em questão, Esaú e Jacó, é talvez aquele cuja perspectiva 
histórica se encontra mais marcada, e profundamente alegorizada. 
A mudança de regime governamental tem lugar de destaque, bem 
como a alardeada oposição política dos gêmeos protagonistas 
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Pedro e Paulo. Esaú e Jacó apresenta elevado grau de hermetismo, 
tendo certa natureza aparentemente insondável e até, como é 
definida a amada dos dois irmãos – Flora, inexplicável. Os jogos 
de dualidades se apresentam em vários níveis, promovendo 
elevados graus de ambivalência e ambiguidade, contribuindo para 
impulsionar a ironia presente.

Emulação segundo João Cezar de Castro Rocha
Em ensaio intitulado Machado de Assis: por uma poética 

da emulação, João Cezar de Castro Rocha propõe uma análise 
cuidadosa da aemulatio nos escritos machadianos, mas sem 
pretender fazer um exame teórico aprofundado do conceito, ou 
seja, sem analisar como a emulação era concebida na Antiguidade 
Clássica ou através dos tempos (ROCHA, 2013, p.11). Rocha 
aproxima a emulação da imitação, mas a emulação agregaria 
um diferencial, alguma invenção, algo de novo (ROCHA, 2013, p. 
161). Além disso, sublinha o anacronismo da prática, que implica 
na apropriação da tradição literária (ROCHA, 2013, p. 166). A 
emulação assim dialogaria com outros conceitos da crítica literária: 
a antropofagia de Oswald de Andrade, do modernismo brasileiro, 
a intertextualidade de Julia Kristeva ou a hipertextualidade do 
palimpsesto de Gérard Genette.

Rocha, que não pretende “oferecer uma contribuição teórica ao 
exame da aemulatio” (ROCHA, 2013, p. 152), destaca então como 
elementos definidores da poética da emulação “os fenômenos 
da distinção entre inventio e creatio; da compressão dos tempos 
históricos; do anacronismo deliberado; da primazia da leitura sobre a 
escrita; da centralidade da tradução” (ROCHA, 2013, p. 192).

Emulação segundo Michel Foucault, em As palavras e 
as coisas (1966)

A definição que João Cezar de Castro Rocha faz da aemulatio 
é bastante útil decerto para o mapeamento do sistema literário 
machadiano. Rocha, com razão, salienta que não se deve 
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compreender as duas fases da obra de Machado de Assis como 
períodos estanques (ROCHA, 2013, p. 88), mas considerá-los numa 
continuidade, pois trata-se de desvendar uma dinâmica e o processo 
de construção estético.

A concepção da emulação como uma imitação de modelos com a 
adição de algo a mais, algo diferente, algo inovador, pode assim revelar 
as transformações e os traços peculiares da criação. O escritor figuraria, 
neste contexto, como alguém atento à tradição, a sua formação, a 
seu desenvolvimento como artesão das letras, sempre buscando se 
aperfeiçoar, atingir um melhor grau de maestria (ROCHA, 2013, p. 169).

Com relação à emulação, Michel Foucault apresenta uma outra 
descrição, distinta da de Rocha. Tal descrição é apresentada no célebre 
livro apontado por muitos como uma das obras mais importantes do 
filósofo francês: Les mots et les choses, As palavras e as coisas, de 1966. 
Junto com L’archéologie du savoir (1969), representa uma espécie de 
tratado epistemológico, uma reflexão profunda sobre a forma como 
se constrói o saber, através da análise cuidadosa de transformações 
históricas. Podemos afirmar que Michel Foucault faz um questionamento 
histórico dos modos de pensar as ditas ciências humanas.

Assim, no começo do capítulo II da obra, intitulado “A prosa do 
mundo”, Foucault se propõe a tratar da semelhança, uma vez que 
esta, até o fim do século XVI, desempenha um papel fundamental na 
construção do saber da cultura ocidental (FOUCAULT, 1966, p. 32). A 
semelhança era preponderante como mecanismo de representação. 
Pode-se dizer, segundo Foucault, que a representação se configurava 
como repetição: teatro da vida ou espelho do mundo.

Segundo Foucault, a semelhança apresentava quatro figuras 
principais: a convenientia, a aemulatio, a analogia e a simpatia (ou 
jogo das simpatias). Vejamos cada uma em separado.

1) a convenientia expressa a vizinhança espacial, a aproximação 
de sentido. A conveniência estaria relacionada com a proximidade, 
a conexão, o contato, a justaposição. 
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2) Já a aemulatio seria um tipo de convenientia, mas sem 
contato. As cadeias se rompem; o irmão gêmeo siamês se 
depreende e se torna um indivíduo independente. Aliás, a alegoria 
para a aemulatio são os irmãos parecidos, gêmeos (FOUCAULT, 
1966, p. 35). A semelhança aqui se dá sem proximidade, sem 
contato ou encadeamento. Dois seres parecidos e distanciados... 
reflexo especular. Pode ser que os dois seres representem antítese 
na semelhança, uma tensão, combate de uma forma contra a outra. 
A aemulatio se diferencia da “cadeia” da convenientia através de 
“círculos concêntricos, refletores e rivais” (cuja imagem parece se 
reproduzir ao infinito) (FOUCAULT, 1966, p. 35-36).

3) Quanto à analogia, ela possui características das duas 
primeiras figuras (convenientia e aemulatio), sendo que as 
semelhanças são mais sutis e menos evidentes, apresentando 
grande potência. A analogia é realizada via “parentesco”. A 
aproximação é mais livre e mais viável, entre coisas às vezes 
aparentemente discrepantes.

4) E por fim, as simpatias, que expandem mais ainda o que 
a analogia propõe... semelhanças de pontos muito distantes, 
aproximados instantaneamente. As simpatias assimilam o parecido, 
transformando e alterando na direção do idêntico. Poder de grande 
mobilidade e assimilação das simpatias. A simpatia se opõe à 
antipatia, que distingue, isola, não assimila.

Então nos perguntaríamos: O que difere a emulação da 
conveniência? – O fato da emulação representar semelhança 
que é dicotômica, reflexiva, especular e, por vezes, antagônica. 
A conveniência é figura que expressa uma semelhança por 
proximidade, conexão, justaposição. Tanto a analogia quanto a 
simpatia parecem mais difusas... A analogia pode ligar elementos 
aparentemente muito distantes, que se respondem. A simpatia 
se expressa por assimilação, alterando os elementos em 
direção à semelhança, apagando certas distinções. A analogia 
cria conexão; a simpatia assimila e transforma. A conveniência 
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conecta; a aemulatio imita como um espelho, mas reforça a 
distinção entre semelhantes.

Percebemos, portanto, na classificação que faz Foucault 
para tratar da semelhança como representação no século XVI, 
quatro formas principais, dentre as quais podemos destacar 
a aemulatio. Aemulatio, que é jogo de espelhos, gemelidade, 
extrema semelhança, mas com separação, distinção, tensão. Algo 
distintivo se apresenta na semelhança, algo que suscita antítese, 
paradoxalmente. Semelhança com afastamento marcado; ausência 
do encadeamento que se nota na convenientia.

Schiller e o drama dos irmãos em curto texto: uma pista para 
a emulação estética através de Eine grossmütige Handlung

Esta aemulatio descrita por Michel Foucault parece 
metaforizada por Friedrich Schiller, poeta da Época de Ouro da 
literatura alemã, interlocutor de Goethe, cuja obra monumental, 
Fausto, é citada de forma explícita em Esaú e Jacó para tratar dos 
sentimentos conflitantes de Flora, dividida entre os gêmeos Pedro 
e Paulo. 

Friedrich Schiller tem uma série de ensaios históricos e textos 
em prosa interessantes, mas que, diante de suas peças de teatro e 
obra poética, tendem a ficar em segundo plano. Dentre seus curtos 
textos em prosa destaca-se Eine grossmütige Handlung, narrativa 
que pretende contar fato verídico, mas que parece metaforizar a 
questão do espelhamento e gemelidade característicos da aemulatio, 
tanto na forma como no fundo. Após tecer considerações sobre 
romances e peças e sobre a forma como lidamos sentimentalmente 
com a oposição entre realidade e fantasia, o narrador se propõe a 
contar um episódio envolvendo dois alemães, dois irmãos, afirmando 
se tratar de história verídica, verdadeira. O narrador, antes de iniciar 
o relato propriamente dito, ainda expressa a expectativa de provocar 
a mesma emoção que os volumes de Grandison e Pamela, livros de 
sucesso na época.
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Schiller realmente se inspirou de história real, mas certos detalhes 
e circunstâncias, bem como o desenlace sofreram alterações. O 
episódio narrado tratada tensão entre dois irmãos, dois barões, que 
se apaixonam pela mesma moça. Diante da hesitação da amada, que 
não consegue se decidir por nenhum dos dois, o mais velho resolve 
partir para tentar esquecer sua paixão, buscando sacrificar seus 
sentimentos em prol do irmão. Resolve ir para a Holanda, mas adoece 
em Amsterdam e é obrigado a retornar, bastante enfraquecido. Então, 
é a vez do irmão mais novo tentar suportar o afastamento, tentando 
um sacrifício digno de um mártir. Parte para a Batávia, outra região 
dos Países Baixos. Consegue consumar o proposto e cede a amada ao 
irmão, apesar de não conseguir estancar o sofrimento. A moça casa 
com o irmão mais velho, mas descobre somente após um ano que 
amava mais o mais novo e morre em decorrência. 

Interessante notar que são dois irmãos, muito parecidos no 
comportamento e atitude nobre, muito embora tenham idades 
diferentes. Também é notável que diante da tensão provocada 
pelo amor que possuem pela mesma mulher, o mais velho tente se 
sacrificar em prol do mais novo primeiro, depois, o mais novo em 
benefício do mais velho, como um espelhamento estrutural. O mais 
velho parte para a Holanda, nos Países Baixos, o mais novo depois 
parte para a Batávia, nos Países Baixos. Ligeiras diferenças de idade, 
ligeira diferença de região escolhida para o exílio. Todavia nobreza de 
caráter, ao proferirem discursos que se espelham:

[...] sagte der altere Bruder zum jüngern: „Ich 
weiss, dass du mein Mädchen liebst, feurig wie 
ich. Ich will nicht fragen, für wen ein älteres 
Recht entscheidet. – Bleibe du hier, ich suche 
die weite Welt, ich will streben, dass ich sie 
vergesse. Kann ich das – Bruder! dann ist sie 
dein, und der Himmel segne deine Liebe! – Kann 
ich es nicht – nun dann, so geh auch du hin – und 
tu ein gleiches. (SCHILLER, 2016, p. 35)2 

2  Tradução: o irmão mais velho disse para o mais novo: “Sei que você a ama tão 
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Der jüngere Bruder war nicht minder 
entschlossen. In wenigen Wochen stand er 
reisefertig da: „Bruder, du trugst deinen Schmerz 
bis nach Holland. – Ich will vesuchen, ihn weiter 
zu tragen. Führe sie nicht zum Altar, bis ich dir 
weiter schreibe. Nur diese Bedingung erlaubt sich 
die brüderliche Liebe. Bin ich glücklicher als du – 
in Gottes Namen, so sei sie dein, und der Himmel 
segne eure Liebe. Bin ich es nicht – nun dann, 
so möge der Himmel weiter über uns richten! 
Lebe wohl. Behalte dieses versiegelte Päckchen, 
erbrich es nicht, bis ich von hinnen bin. – Ich geh 
nach Batavia. (SCHILLER, 2016, p. 36)3

No posfácio ao pequeno volume, onde se encontra este texto, 
o crítico Bernhard Zeller esclarece detalhes sobre a veracidade do 
relato, bem como assinala que o tema do amor de dois irmãos pela 
mesma mulher era bastante explorado na época, além de ter sido 
reconfigurado pelo mesmo Schiller na famosa peça Os bandoleiros 
(Die Räuber). 

Esaú e Jacó: uma arte poética?
Aliás, no mesmo ensaio de 2013, João Cezar de Castro Rocha 

menciona tradução praticada por Machado a partir de Friedrich 
Schiller. No caso, Machado reconhece que, não sabendo alemão, 
resolveu traduzir “Os Deuses da Grécia” a partir de tradução em 
francês. (ROCHA, 2013, p.244)

apaixonadamente quanto eu. Não vou reivindicar direitos de primogênito – Você 
fica por aqui; eu vou viajar pelo mundo; vou tentar esquecê-la. Se eu conseguir, 
– querido irmão! – então ela é tua e o céu abençoará o amor de vocês! Se eu não 
conseguir – então é a sua vez de partir – e você fará o mesmo que eu.”

3  Tradução: O irmão caçula não era menos decidido que o mais velho. Em 
poucas semanas ele se aprontou para viajar: “Meu irmão, você carregou seu fardo 
até a Holanda. – Vou tentar superá-lo. Não a conduza ao altar antes que eu te 
escreva novamente. Em nome do amor fraterno só lhe peço isso. Caso eu seja bem 
sucedido – juro por Deus, ela será tua, e o Céu abençoará o amor de vocês. Caso eu 
não seja feliz – então cabe a justiça divina decidir! Fique bem. Guarde este envelope 
selado. Só o abra quando eu estiver distante. - Eu irei para Batávia”.
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Isto para assinalar que Machado muito provavelmente 
admirava Schiller. Mas teria ele lido Eine grossmütige Handlung 
numa versão em francês antes de escrever Esaú e Jacó? – Talvez 
não, se pensarmos que o tema dos dois irmãos que se apaixonam 
pela mesma mulher é bastante comum na literatura... De qualquer 
forma, devemos ressaltar elementos que remetem à concepção 
da aemulatio segundo Foucault, já presentes no texto de Schiller, 
e também frequentes em Esaú e Jacó: 1) dois irmãos idênticos. 
No romance de Machado de Assis, gêmeos, mas que se odeiam e 
que defendem partidos políticos diferentes. 2) a disputa dos dois 
pelo amor de uma mesma mulher, que não se decide, e morre 
em decorrência (mais ou menos como no texto de Schiller). 3) No 
romance de Machado, um narrador ambíguo, distanciado, mas que 
parece se desdobrar em personagem da trama. 4) Duas esferas 
dialógicas que se refletem: o âmbito do diálogo entre narrador 
e leitor projetados, inscritos no texto; o âmbito da história dos 
gêmeos; o âmbito da tensão entre protagonismos: seriam Pedro 
e Paulo os protagonistas do romance? Ou seria o diplomata Aires, 
que parece se fazer de narrador? 

Não é possível analisar aqui toda a complexidade dos 
espelhamentos em vários níveis de Esaú e Jacó: tratar das 
referências implícitas e explícitas a obras da literatura mundial, 
como o já citado Fausto; ou das projeções de ideias de personagens, 
que também configuram olhares eivados de subjetividade e 
reflexo especular, de que se vale Machado para o seu jogo irônico.

A aemulatio estaria alegorizada de forma contundente em 
Esaú e Jacó? Tendemos a acreditar que sim. E além disso nós nos 
perguntamos se Esaú e Jacó configuraria uma espécie de Arte 
Poética, um romance que discutiria de forma velada e metafórica a 
própria poética da emulação machadiana.
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FLAUBERT NA PERSPECTIVA 
DO NATURALISMO

Pedro Paulo Garcia Ferreira Catharina1

Ana Carolina Moraes da Natividade2

Na rubrica “Exterior” do periódico paulista Jornal da Tarde de 
12 de junho de 1880, o correspondente enviado à França acusa as 
mortes do romancista Gustave Flaubert (1821-1880), do dramaturgo 
Eduardo Fournier (1819-1880), “um erudito de reconhecido mérito” 
e folhetinista dramático do jornal La Patrie, e do literato Paul de 
Musset (1804-1880), “irmão mais velho do cético e exímio poeta 
Alfredo de Musset”. Desses três homens de letras, Gustave Flaubert 
é o único que permanece como forte referência no meio literário até 
o século XXI. Na coluna, que traz notícias da França e da Inglaterra, 
Flaubert recebe o epíteto de “chefe da escola naturalista atual”, à 
qual se devem “os deliciosos romances de Alphonse Daudet” (1840-
1897) e o “original talento” de Émile Zola (1840-1902). Menciona 
também a obra Madame Bovary (1857), que fez estremecer a justiça, 
“escandalizada”, e o processo que ocorreu após sua publicação 
(JORNAL DA TARDE, 1880, p. 1).

No mesmo sentido vai, mais de dez anos depois, a tradução de 
um estudo sobre o naturalismo do escritor estadunidense Theodore 

1  Professor Dr. Associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 
Lattes: https://lattes.cnpq.br/5897868722647940. ORCID iD: 0000-0002-8104-1773. 
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2  Graduanda Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Bolsista FAPERJ. 
Lattes: https://lattes.cnpq.br/3454660112793115; ORCID iD: http://orcid.org/0000-
0003-2996-3903; E-mail: anacmoraesn@letras.ufrj.br.
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Child (1846-1892), publicada em 6 de agosto de 1895 na coluna 
“Lettras” do periódico Minas Geraes, de Ouro Preto. Ao comentar 
a trajetória da estética naturalista, desde a inovação inicial até o 
declínio no fim do século, Child afirma que Edmond de Goncourt 
(1822-1896) passa a ser visto como o “cher maître” do movimento 
literário após o falecimento de Gustave Flaubert: “Desde a morte 
de Gustave Flaubert, era ele [Goncourt] considerado como o pai do 
romance moderno” (CHILD, 1895, p. 4).

Paralelamente, faz-se também presente na imprensa brasileira, 
desde a década de 1880, outro ponto de vista sobre a associação 
de Gustave Flaubert com o naturalismo. Em 12 de janeiro de 1881, 
por exemplo, na Gazeta da Tarde do Rio de Janeiro, em um texto 
intitulado “Artista em confusões”, o escritor e jornalista Lucio 
de Mendonça (1854-1909) afirma categoricamente que Gustave 
Flaubert e Émile Zola “são chefes de escolas diferentes”, sendo 
apenas Zola relacionado ao naturalismo (MENDONÇA, 1881, p. 3). 
Alguns anos depois, em 11 de janeiro de 1885, no Espírito Santo, 
O Cachoeirano publicou um texto crítico da escritora e poetisa 
portuguesa Maria Amália Vaz de Carvalho (1847-1921) sobre a 
vida e a obra comum dos irmãos Goncourt. Ao estabelecer estes 
escritores como precursores do naturalismo, a escritora afirma 
que a “paternidade” da “chamada escola naturalista” “se atribuía 
injustamente” a Flaubert, escritor que, apesar de se destacar por 
sua capacidade de análise impessoal, devia muito à obra de Honoré 
de Balzac (1799-1850) (CARVALHO, 1885, p. 2).

Portanto, observa-se a existência de uma opinião contrária ao 
pertencimento de Flaubert ao grupo de escritores naturalistas e 
sua adesão à estética, a despeito de sua frequente associação com 
nomes como Alphonse Daudet, Edmond e Jules de Goncourt, Émile 
Zola, Guy de Maupassant (1850-1893) – que conta com Flaubert 
como um dos apreciadores de seu trabalho literário (COELHO 
NETO, 1893, p. 4) – e Eça de Queiroz (1845-1900) – que tem Flaubert 
mencionado como “mestre”, na Revista Brazileira (BARRETO, 
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1897, p. 331). Essa percepção tem provável origem nos próprios 
posicionamentos de Flaubert e é fortemente marcada, como nos 
lembra Gisèle Sapiro, por sua centralidade nos estudos literários 
franceses, adquirida a partir do seu processo de canonização. 
Sapiro indica alguns marcos importantes para o estabelecimento 
da posição de Flaubert, no século XX, como um dos fundadores 
da modernidade literária, alocado no polo de produção restrita e 
associado à teoria da arte pela arte, o que, para alguns, o distanciaria 
do movimento naturalista: em primeiro lugar, a publicação, em 
1951, das Œuvres complètes do autor na prestigiosa “Bibliothèque 
de la Pléiade”, coleção que representa um alto grau de consagração 
no universo cultural francês; em seguida, a monumental biografia 
de Jean-Paul Sartre (1905-1980), L’Idiot de la famillle, de 1971; e, 
ainda, o lançamento da Correspondance do escritor, na mesma 
“Bibliothèque de la Pléiade”, em 1973 (SAPIRO, 2021, p. 344-345).

Diante de tal dissenso, buscaremos, após estabelecer a visão 
de Flaubert sobre o naturalismo expressa em sua correspondência, 
explorar o ponto de vista daqueles que o encaram como parte 
fundamental do movimento literário, a fim de situar o significado 
do legado literário do escritor na perspectiva naturalista.

O ponto de vista de Flaubert
O exame da correspondência de Gustave Flaubert, reunida 

pela Universidade de Rouen em edição digital3, impõe-se como 
um sólido ponto de partida para a compreensão da recusa do 
escritor em identificar-se como naturalista. As cartas trocadas 
entre Flaubert e os escritores do chamado Grupo de Médan 
(PAGÈS, 2014) são bem claras a esse respeito. Em 1º de dezembro 
de 1871, por exemplo, apesar de tecer elogios ao romance de 
Émile Zola que abre o ciclo dos Rougon-Macquart, La Fortune des 
Rougon (1871), Flaubert critica seu prefácio, no qual está expresso 
o caráter de estudo natural e social do romance:

3  As cartas foram organizadas em edição eletrônica por Yvan Leclerc e Danielle Girard, e 
estão disponíveis no site https://flaubert-v1.univ-rouen.fr/correspondance/edition/.

https://flaubert-v1.univ-rouen.fr/correspondance/edition/
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Acabo de concluir seu atroz e belo livro! Ainda 
estou atordoado. É forte! Muito forte!
Só condeno o Prefácio. Na minha opinião, 
ele estraga sua obra que é tão imparcial e tão 
elevada. Nele, você revela seu segredo, o que 
é muito ingênuo – e você exprime sua opinião, 
coisa que na minha poética (a minha), um 
romancista não tem o direito de fazer.
Eis todas minhas restrições. (FLAUBERT, 1871, 
s.p., tradução nossa)4

A Guy de Maupassant, membro do grupo mais próximo de 
Flaubert, são endereçadas numerosas cartas. Em 25 de dezembro 
de 1876, Flaubert compartilha com ele suas considerações sobre 
a escrita de Trois Contes (1877):

Estou trabalhando desmesuradamente, embora 
tenha escrito poucas páginas. No entanto, 
espero ter acabado até o fim de fevereiro. É 
pouco “naturalista”, mas “se declama em voz 
alta”, qualidade superior. 
Como é possível chegar a palavras vazias de 
sentido como esta: “Naturalismo”? Por que 
deixaram de lado o bom Champfleury com 
seu “Realismo”, que é uma idiotice do mesmo 
calibre, ou principalmente a mesma idiotice. 
(FLAUBERT, 1876, s.p., tradução nossa)5

4  Je viens de finir votre atroce et beau livre! J’en suis encore étourdi. C’est fort! 
Très fort! Je n’en blâme que la Préface. Selon moi elle gâte votre œuvre qui est si 
impartiale et si haute. Vous y dites votre secret, ce qui est trop candide – et vous 
exprimez votre opinion, chose que dans ma poétique (à moi) un romancier n’a pas 
le droit de faire. Voici toutes mes restrictions.

5  Moi, je travaille démesurément, bien que j’aie écrit peu de pages. Cependant 
j’espère avoir fini à la fin de février. Vous me verrez au commencement de ce 
mois-là. C’est peu «naturaliste», mais «ça se gueule», qualité supérieure. Comment 
peut-on donner dans des mots vides de sens comme celui-là: «Naturalisme»? 
Prquoi a-t-on délaissé ce bon Champfleury avec le «Réalisme», qui est une ineptie 
de même calibre, ou plutôt la même ineptie?
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Três anos depois, em de janeiro de 1879, ao comentar com 
Maupassant o sucesso da peça L’Assommoir, adaptação de William 
Busnach (1832-1907) e Octave Gastineau (1824-1878) do romance 
homônimo de Émile Zola, publicado em 1877, Flaubert afirmava 
que essa montagem não consolidava a escola, mesmo porque 
esta não possuía uma definição teórica precisa, ainda aguardada 
no meio literário: “Fale-me da peça. Quando vai passar? Li as 
resenhas de L’Assommoir em Le Figaro, Le Gaulois e La France (que 
você enviou esta manhã). Fico contente por Zola com o sucesso 
pecuniário. Mas isso não consolida o Naturalismo (do qual ainda 
esperamos a definição)” (FLAUBERT, 1879, s.p., tradução nossa)6. 
Logo em seguida, em 26 de abril, Flaubert responde positivamente 
à pergunta de Maupassant sobre a leitura dos escritos recentes 
de Zola a respeito do movimento naturalista, porém reafirma não 
entender sua caracterização, o que constitui um dos empecilhos 
para a afirmação de seu pertencimento: “Sim, li a brochura de Zola. 
É formidável! Quando ele me tiver dado a definição de Naturalismo, 
talvez eu seja um Naturalista. Mas até lá, não entender” (FLAUBERT, 
1879, s.p., tradução nossa)7. Já em 21 de outubro do mesmo ano, 
Flaubert parece ter selado sua posição contrária à estética realista 
ou naturalista, que será constantemente ratificada no futuro: “Não 
me fale do realismo, do naturalismo ou do experimental! Estou 
farto disso. Que idiotices sem sentido!” (FLAUBERT, 1879, s.p., 
tradução nossa)8. Também em 1879, ele se corresponde com outro 
escritor ligado ao grupo naturalista, Edmond de Goncourt, expondo 
seu desacordo em relação às posições de Émile Zola: “E o manifesto 
político de Zola ameaçando a República de naufragar, caso não 
6  Parlez-moi de la pièce. Quand passe-t-elle? J’ai lu les comptes rendus de 
L’Assommoir dans Le Figaro, Le Gaulois et La France (envoyés par vous ce matin). Je 
suis content du succès pécuniaire pr Zola. Mais ça ne consolide pas le Naturalisme 
(dont nous attendons toujours la définition).

7  Oui, j’ai lu la brochure de Zola. C’est énorme! Quand il m’aura donné la définition 
du Naturalisme, je serai peut-être un Naturaliste. Mais d’ici là, moi pas comprendre.

8  Ne me parlez pas du réalisme, du naturalisme, ou de l’expérimental! J’en suis 
gorgé, quelles vides inepties!
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ostente o estandarte do realismo! Naturalismo, perdão! Risível! 
risível!” (FLAUBERT, 1879, s.p., tradução nossa)9.

Em 1880, ano de sua morte, Flaubert critica ainda o prefácio 
de Paul Alexis (1847-1901) a seu romance La Fin de Lucie Pellegrin. 
L’Infortune de M. Fraque. Les Femmes du père Lefèvre. Journal de 
M. Mure (1880):

Última observação: por que você introduz o 
público nos segredos da sua obra? Para que ele 
precisa saber o que você pensa dela? Você é 
modesto e ingênuo demais. [...] E depois, o que 
significa “o triunfo certo de nosso combate”, na 
dedicatória? Qual combate? o Realismo! Ora, 
deixe essas puerilidades de lado”. (FLAUBERT, 
1880, s.p., tradução nossa)10

Por fim, no mesmo ano, Flaubert escreveu em uma carta a 
Léon Hennique (1850-1885) sobre a incompatibilidade de visão 
artística que acreditava existir entre ele e os naturalistas:

Essa mania de acreditar que se acabou de 
descobrir a Natureza e que se é mais verdadeiro 
do que seus antecessores me exaspera. [...] Não 
há o verdadeiro. Há apenas maneiras de ver. A 
Fotografia é semelhante? Não mais do que a 
Pintura a óleo, ou tanto quanto!
Abaixo as Escolas, sejam elas quais forem! 
abaixo as palavras vazias de sentido. Abaixo 
as Academias, as poéticas, Os Princípios! 
Surpreende-me que um homem com o seu valor 
ainda ceda a tais bobagens. (FLAUBERT, 1880, 
s.p., tradução nossa)11

9  Et le manifeste politique de Zola menaçant la République de sombrer, si elle 
n’arbore l’étendard du réalisme! Naturalisme, pardon! drôle! drôle!

10  Dernière remarque: prquoi initiez-vous le public aux dessous de votre œuvre? 
Qu’a-t-il besoin de savoir ce que vous en pensez? Vous êtes trop modeste et trop 
naïf. [...] Et puis, que signifie «le triomphe certain de notre combat», dans la 
dédicace? Quel combat? le Réalisme! Laissez donc ces puérilités-là de côté.

11  Cette manie de croire qu’on vient de découvrir la Nature! et qu’on est plus vrai 
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Outras tantas declarações de Flaubert em sua correspondência 
vêm juntar-se a essas endereçadas a seus amigos do Grupo de 
Médan, responsáveis pela coletânea de contos e novelas Les 
Soirées de Médan (1880). Em carta de 23 de outubro de 1863 à 
escritora francesa Marie-Shopie Leroyer de Chantepie (1800-1888), 
por exemplo, Flaubert justifica sua recusa em aderir às chamadas 
escolas literárias: “A Arte não deve servir de púlpito a nenhuma 
doutrina sob pena de se degradar!” (FLAUBERT, 1863, s.p., tradução 
nossa)12. Da mesma forma, em dezembro de 1875, ele reafirma 
à romancista George Sand (1804-1876) seu distanciamento das 
propostas literárias dos colegas de Médan: “A respeito dos meus 
amigos, você acrescenta ‘minha escola’. Mas eu destruo meu ânimo 
esforçando-me para não ter uma escola! A priori, eu as rejeito 
todas” (FLAUBERT, 1875, s.p., tradução nossa)13.

Flaubert entre os naturalistas
Apesar de seu posicionamento antinaturalista, Gustave Flaubert 

pode ser referido hoje como o verdadeiro iniciador do movimento 
por ter sido um mentor, uma referência de autoridade incontestável 
(BAGULEY, 1995, p. 65). Contudo, esta posição já predominava 
no século XIX. Mesmo críticos reconhecidamente contrários ao 
naturalismo são passíveis de considerar Flaubert como partidário 
da estética. É o caso, por exemplo, de Ferdinand Brunetière (1849-
1906), célebre crítico coetâneo que dedicou parte de sua extensa 
produção à oposição a obras de autores como Gustave Flaubert e 
Émile Zola. Em Le Roman naturaliste (1883), conjunto de artigos 
dedicados a analisar o romance naturalista, não só francês como 

que ses devanciers m’exaspère [...] Il n’y a pas de vrai. Il n’y a que des manières de 
voir. Est-ce que la Photographie est ressemblante? pas plus que la Peinture à l’huile, 
ou tout autant! À bas les Écoles qqu’elles soient! à bas les mots vides de sens. À bas 
les Académies, les poétiques, Les Principes! et je m’étonne qu’on homme de votre 
valeur donne encore dans des niaiseries pareilles.

12  L’Art ne doit servir de chaire à aucune doctrine sous peine de déchoir!

13  À propos de mes amis, vous ajoutez «mon école». Mais je m›abîme le 
tempérament à tâcher de n›avoir pas d›école! – A priori, je les repousse, toutes.
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inglês, Brunetière afirma sobre Madame Bovary (1857) e L’Éducation 
sentimentale (1869):

Mas, sobretudo, se eles [os acadêmicos] 
quisessem dizer que esses dois romances 
formam juntos todo um arsenal dos 
procedimentos da retórica naturalista, – e aqui 
não tomo nem a palavra retórica e nem mesmo 
naturalismo em um sentido desfavorável 
– é porque que eles estavam com a razão. 
(BRUNETIÈRE, 1883, p. 154, tradução nossa)14

Entre os procedimentos a que se refere Brunetière nas 
obras de Flaubert estão as práticas de descrever espaços como 
se fossem pinturas; de caracterizar as emoções dos personagens 
como sensações e não sentimentos; de representar paisagens 
naturais completamente banais; e de usar comparações não como 
intervenções do narrador, mas como instrumentos de análise 
psicológica (BRUNETIÈRE, 1883, p. 158).

Em texto posterior, Les Petits naturalistes (1884), artigo 
publicado no volume 64 da Revue de Deux Mondes, que se propõe 
a analisar a ascendência dos grandes nomes do naturalismo sobre 
a produção literária de escritores de menor visibilidade, o crítico 
ratifica sua opinião sobre o lugar que ocupa Flaubert dentro da 
estética. Apesar de reconhecer o papel central de Émile Zola 
como mestre dos naturalistas, Brunetière não deixa de destacar 
enfaticamente a grande relevância de Gustave Flaubert, sempre 
uma figura de referência: “Mas o verdadeiro mestre da escola, hoje 
como na época das Saraus de Médan, é o Sr. Zola, sempre, e para 
além do Sr. Zola, é Flaubert, ainda Flaubert, eternamente Flaubert” 
(BRUNETIÈRE, 1884, p. 693, tradução nossa)15. A importância de 

14  Mais surtout, s’ils voulaient dire que ces deux romans joints ensemble 
forment un arsenal entier des procédés de la rhétorique naturaliste, – et je ne 
prends ici ni le mot de rhétorique ni celui même de naturalisme dans un sens 
défavorable, – c’est alors qu’ils avaient raison.

15  Mais le vrai maître de l’école, aujourd’hui comme au temps des Soirées de 
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Flaubert para o naturalismo, mesmo com sua grande recusa em 
associar-se a ele, certamente não é equiparável à ativa produção 
literária e combate crítico de Émile Zola em suas batalhas em 
prol do movimento, mas, de certa maneira, figura-se como até 
mais significativa: “É Flaubert quem permanecerá na história 
literária desta época como o verdadeiro arauto do naturalismo” 
(BRUNETIÈRE, 1884, p. 693, tradução nossa)16.

Em estudos mais recentes, dois dicionários importantes 
dedicam verbetes a Flaubert. Em 2020, Gisèle Chapiro reuniu uma 
gama de intelectuais em torno da teoria de Pierre Bourdieu na 
elaboração do Dictionnaire international Bourdieu. Como é sabido, 
Gustave Flaubert possui na obra do sociólogo um lugar central 
para a elaboração da teoria do campo literário. Bourdieu apoia-
se no posicionamento estético do escritor a fim de caracterizar a 
autonomia relativa do campo literário francês, constituído como 
“um mundo à parte, submetido às suas próprias leis” (BOURDIEU, 
1998, p. 86, tradução nossa). Flaubert reivindicava o primado 
da arte pela arte em relação às exigências morais e sociais que 
recaiam sobre a literatura. Realizou, assim, na visão de Bourdieu, 
uma dupla ruptura com os valores da burguesia e com aqueles das 
classes populares, o que constituiu uma revolução simbólica, isto é, 
uma revolução nas categorias de percepção e instauração de uma 
nova norma estética. Esses novos valores estéticos teriam passado 
a ditar as próprias regras de funcionamento do campo literário 
autônomo, regulado por suas forças internas. Há, assim, a partir 
da proposta literária de Flaubert, uma “redefinição do espaço 
dos possíveis” estéticos, com a aliança entre os temas banais e 
cotidianos e o trabalho do estilo, com forte tendência à ironia e à 
paródia (SAPIRO, 2020, p. 344-347).

Médan, c’est M. Zola, toujours, et par-delà M. Zola, c’est Flaubert, encore Flaubert, 
éternellement Flaubert.

16  C’est Flaubert qui demeurera dans l’histoire littéraire de ce temps le vrai 
héraut du naturalisme
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Nos estudos literários sobre o naturalismo, Colette Becker 
e Pierre-Jean Dufief, no seu Dictionnaire des naturalismes (2017), 
também reunindo especialistas de vários países, propõem-se a 
apresentar uma visão ampla da estética naturalista. Na obra, há um 
verbete dedicado a Flaubert, elaborado por Jacques Noiray, que se 
refere a seu impacto sobre os escritores associados ao naturalismo. 
Noiray menciona o “culto” que os escritores naturalistas devotavam 
a esse “irmão mais velho” – constituindo uma “flaubertolatria”. Isto 
é perceptível tanto na admiração pessoal e profissional como nas 
obras de escritores que tomaram como base as rupturas estéticas 
de Flaubert, sobretudo a partir de Madame Bovary e de L’Éducation 
sentimental. A estetização do banal flaubertiana pode ser notada 
em En ménage (1881) e À vau-l’eau (1882), de Joris-Karl Huysmans; 
Pot-Bouille (1882) de Émile Zola; Madame Meuriot, mœurs 
parisiennes (1890) de Paul Alexis (1847-1901), entre outras obras. 
Dentre os valores que os mais novos admiram em Flaubert está sua 
busca pela perfeição literária através do estilo e da preeminência 
da forma sobre o conteúdo ou o tema da narrativa. Noiray lembra 
que “os textos críticos dedicados a Flaubert pelos romancistas 
naturalistas nos esclarecem ao mesmo tempo sobre a imagem que 
esses escritores formaram de seu inspirador e sobre a maneira pela 
qual a leitura de Flaubert pôde determinar sua própria estética”. 
Entre eles, discorre sobre Guy de Maupassant e Émile Zola (NOIRAY 
apud BECKER; DUFIEF, 2017, p. 434, tradução nossa)17.

De fato, há uma vasta produção crítica de escritores naturalistas, 
incluindo aqueles do grupo de Médan (PAGÈS, 2014), que evidencia 
a obra de Gustave Flaubert como a matriz a partir da qual eles 
puderam construir suas trajetórias literárias. Paul Alexis escreveu 
no Le Voltaire, em 14 de maio de 1880, sobre a importância por 
eles atribuída ao escritor: “[...] toda minha geração literária tem o 

17  Les textes critiques consacrés à Flaubert par les romanciers naturalistes nous 
éclairent à la fois sur l’image que ces écrivains se sont formée de leur inspirateur et 
sur la manière dont la lecture de Flaubert a pu déterminer leur propre esthétique.
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mesmo culto e sentiu por esse homem o que eu senti” (apud BECKER; 
DUFIEF, 2017, p. 433, tradução nossa)18. Joris-Karl Huysmans, no seu 
“Prefácio” de 1903 ao romance À rebours (1884), chega a dizer que 
“L’Éducation sentimentale, de Gustave Flaubert, [...] era, para todos 
nós, dos ‘Saraus de Médan’, uma verdadeira bíblia” (HUYSMANS, 
2011, p. 290). Do mesmo modo, Émile Zola, na seção de sua recolha 
crítica Les Romanciers naturalistes (1881) dedicada a Flaubert, 
discorre sobre a mesma obra:

Foi em L’Éducation sentimentale que Gustave 
Flaubert, até agora, afirmou com maior 
convicção a fórmula literária que o romance 
carrega. A negação do romanesco na intriga, 
a redução dos heróis ao tamanho humano, as 
proporções precisas observadas nos mínimos 
detalhes, toda a sua originalidade atinge nessa 
obra um grau extremo de energia. (ZOLA, 1881, 
p. 150, tradução nossa)19

A análise que Zola traça do autor é extremamente relevante 
para compreender a perspectiva naturalista em relação a Flaubert, 
como homem e escritor. A despeito de reconhecer sua relutância 
em assumir um pertencimento a qualquer escola literária, Zola 
apropria-se de Madame Bovary, obra publicada 12 anos antes de 
L’Éducation sentimentale, e que garantiu a Flaubert sua evidência 
no campo literário, a fim de estabelecer as características essenciais 
do romance naturalista:

O código da nova arte encontrava-se 
estabelecido. Madame Bovary possuía uma 
nitidez e uma perfeição que faziam dele o 

18  Toute ma génération littéraire a le même culte et a éprouvé pour cet homme 
ce que j’ai éprouvé.

19  C’est dans l’Éducation sentimentale que Gustave Flaubert, jusqu’à présent, 
a affirmé avec le plus de parti pris la formule littéraire qu’il apporte. La négation 
du romanesque dans l’intrigue, le rapetissement des héros à la taille humaine, 
les proportions justes observées dans les moindres détails, toute son originalité y 
atteint un degré extrême d’énergie.
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romance-tipo, o modelo definitivo do gênero. 
Bastava, para todo romancista, seguir o caminho 
traçado, afirmando o seu temperamento 
particular e procurando fazer descobertas 
pessoais. (ZOLA, 1881, p. 125, tradução nossa)20

O traço naturalista principal reconhecido no romance de 
Flaubert era a ausência de um enredo, fazendo com que a obra se 
baseasse na narração do cotidiano, o autor voltando sua atenção 
para a escolha harmônica das cenas e de seus desenvolvimentos. 
Nesse sentido, é notável como o autor de Madame Bovary 
retrata a passagem do tempo enquanto a protagonista Emma 
está imobilizada no tédio de sua vida conjugal sem emoção, sem 
acontecimentos que a entretenham para além de sua infelicidade.

Zola afirma que essa obra lança o tipo de romance que se 
constitui como “uma reprodução exata da vida”, não abrindo 
espaço para invenções extraordinárias dos escritores, como ocorria 
em obras românticas, por exemplo, ou ainda nos grandes romances 
de Honoré de Balzac que, apesar de se ater ao que considerava real, 
ainda contava muito com sua imaginação: “Mas, antes de chegar 
a essa preocupação única de pinturas exatas, ele se perdera por 
muito tempo nas invenções mais singulares” (ZOLA, 1881, p. 127, 
tradução nossa)21.

O segundo traço naturalista da obra de Flaubert, para 
Zola, consiste no apagamento do personagem-herói, uma vez 
que, para os naturalistas, o valor da produção literária estaria 
na representação da realidade indiscutível de um documento 
humano, e não na grandeza do protagonista. Ou seja, o naturalismo 
pressupõe a sequência de fatos da vida comum e busca retratar a 

20  Le code de l’art nouveau se trouvait écrit. Madame Bovary avait une netteté 
et une perfection qui en faisaient le roman type, le modèle définitif du genre. Il 
n’y avait plus, pour chaque romancier, qu’à suivre la voie tracée, en affirmant son 
tempéramente particulier et en tâchant de faire de découvertes personnelles.

21  Mais, avant d’en arriver à cet unique souci des peintures exactes, il s’était 
longtemps perdu dans les inventions les plus singulières.
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mediocridade da existência. O reconhecimento dessa consideração 
de Zola sobre a obra de Flaubert é de fácil entendimento: Emma 
Bovary e Frédéric Moreau, protagonistas de Madame Bovary e de 
L’Éducation sentimentale, respectivamente, não possuem traços de 
personalidades marcantes a ponto de os diferirem dos tipos que 
o leitor poderia reconhecer em seu próprio dia a dia, além de não 
viverem aventuras extraordinárias para pessoas de sua posição 
social – uma esposa provinciana e um jovem burguês buscando um 
rumo na vida.

Por fim, há para Zola, no romance flaubertiano, a significativa 
questão da impessoalidade do narrador. Segundo ele, o romancista 
naturalista deve desaparecer completamente por trás da ação 
que narra e jamais emitir juízos de valor, já que atua como se 
fosse um anatomista. Seria, portanto, inviável retirar da narrativa 
alguma conclusão ou moral, pelo menos a partir da condução do 
narrador. De fato, em carta à Louise Colet em 27 de março de 1852, 
Flaubert afirma sua satisfação pelo fato de a correspondente ter 
percebido que “não havia nada mais frágil do que pôr na arte seus 
sentimentos pessoais”; e prossegue afirmando que “a arte [...] 
deve permanecer suspensa no infinito, completa em si mesma, 
independente de seu produtor” (FLAUBERT, 1852, s.p., tradução 
nossa)22. Mais tarde, em 9 de dezembro do mesmo ano, Flaubert 
comenta com Louise Colet, de forma mais pujante, sua opinião, 
bastante semelhante ao que postulará Zola: “O autor, em sua 
obra, deve ser como Deus no universo, presente em toda parte 
e visível em nenhuma” (FLAUBERT, 1852, s.p., tradução nossa)23.

Com efeito, por sua prática de distanciamento em relação ao 
enredo e aos personagens de sua obra, Gustave Flaubert foi punido 
com o processo que se seguiu à publicação de Madame Bovary, no 

22  Il n’y avait rien de plus faible que de mettre en art ses sentiments personnels 
[...] L’art […] doit rester suspendu dans l’infini complet en lui-même, indépendant 
de son producteur.

23  L’auteur, dans son œuvre, doit être comme Dieu dans l’univers, présent 
partout, et visible nulle part.
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qual o advogado de acusação do Ministério Público, Ernest Pinard 
(1822-1909), argumentou que o ataque que o livro empreendia 
contra a religião e a moral tornava-se mais perigoso porque não 
havia intervenções moralizantes do narrador: “Então, se em todo o 
livro não há um personagem que possa fazer-lhe [a Emma Bovary] 
curvar a cabeça, se não há uma ideia, uma linha em virtude da 
qual o adultério seja depreciado, sou eu que tenho razão, o livro é 
imoral!” (PINARD apud FLAUBERT, 1891, p. 411, tradução nossa)24. 
Assim, para Zola:

[Flaubert] submeteu [o romance] a regras fixas de 
observação, livrou-o da falsa grandiloquência dos 
personagens, transformou-o numa obra de arte 
harmônica, impessoal, vivendo por sua própria 
beleza, assim como um belo mármore. Esta é a 
evolução empreendida pelo autor de Madame 
Bovary. (ZOLA, 1881, p. 130, tradução nossa)25

A unidade desses elementos constrói, de forma clara, a 
estrutura de Madame Bovary, e posteriormente, realiza-se de forma 
ainda mais intensa em L’Éducation sentimentale. Flaubert torna-se 
um mestre na arte de “escrever bem o medíocre”, como ele mesmo 
designa na carta à Louise Colet de 12 de setembro de 1853, em que 
discorre sobre o cansativo processo de escrita de Madame Bovary: 
“Escrever bem o medíocre e fazer com que mantenha, ao mesmo 
tempo, o seu aspecto, a sua forma, até as suas palavras, é realmente 
diabólico [...]” (FLAUBERT, 1853, s.p., tradução nossa)26. Flaubert 
possuía uma visão clara do que a arte deveria ser, e o buscava por 

24  Donc, si dans tout le livre il n’y a pas un personnage qui puisse lui faire 
courber la tête, s’il n’y a pas une idée, une ligne en vertu de laquelle l’adultère soi 
flétri, c’est moi qui ai raison, le livre est immoral!

25  Il l’a assujetti à des règles fixes d’observation, l’a débarrassé de l’enflure fausse 
des personnages, l’a changé en une œuvre d’art harmonique, impersonnelle, vivant 
de sa beauté propre, ainsi qu’un beau marbre. Telle est l’évolution accomplie par 
l’auteur de Madame Bovary.

26  Bien écrire le médiocre et faire qu’il garde en même temps sa qualité son 
aspect, sa coupe, ses mots même, cela est vraiment diabolique.
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várias maneiras. Cada palavra, cada vírgula empregadas eram 
consideradas para a produção do efeito estilístico desejado em 
suas obras.

É habitual a menção ao perfeccionismo e à obsessão de Flaubert 
com o estilo. Nesse sentido, é igualmente pertinente a reflexão de 
Émile Zola sobre o laborioso trabalho de Flaubert sobre a forma: “A 
principal qualidade de Gustave Flaubert, com tal trabalho [de estilo], 
é naturalmente a sobriedade. Todos os seus esforços tendem a 
produzir de forma curta e completa” (ZOLA, 1881, p. 136, tradução 
nossa)27. Zola explica a motivação de Flaubert para a atenção 
extrema às frases: “como ele se deixa de lado, nunca intervém 
pessoalmente, abstém-se de deixar transparecer sua emoção, ele se 
assegura de que seu estilo caminhe sempre num passo ritmado, sem 
abalos, sempre claro como um espelho, refletindo seu pensamento 
com nitidez” (ZOLA, 1881, p. 136, tradução nossa)28.

A comparação com o espelho remete à “teoria das telas”, 
que Zola esboça em carta de 18 de agosto de 1864 a seu amigo 
Antony Valabrègue (1844-1900), poeta e crítico de arte. No texto 
da carta, o romancista propõe que as obras de arte sejam como 
janelas abertas para a criação, como se o artista fixasse no vão 
de uma janela uma espécie de tela que altera a percepção da 
imagem exterior; a tela representaria o temperamento, isto é, a 
personalidade do artista que observa. Na carta, Zola caracteriza 
as telas clássica, romântica e realista na arte, diferenciando-as. 
Sobre a tela realista, afirma:

A Tela realista é uma simples lente de vidro, 
muito fina, muito clara, e que tem a pretensão 
de ser tão perfeitamente transparente que as 

27  La qualité maitresse de Gustave Flaubert, avec un pareil travail, est 
naturellement la sobriété. Tous ses efforts tendent à faire court et à faire complet.

28  Comme il se désintéresse, n’intervient jamais personnellement, se défend 
de laisser percer son émotion, il veille à ce que son style marche toujours d’un pas 
rythmique, sans une secousse, aussi clair partout qu’une glace, réfléchissant avec 
netteté sa pensée.
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imagens a atravessariam e se reproduziriam 
em seguida em toda a sua realidade. Assim, 
não há nenhuma alteração nas linhas nem 
nas cores: uma reprodução exata, franca e 
inocente. A Tela realista nega sua própria 
existência. E nisso há realmente uma enorme 
arrogância. Apesar de negá-la, ela existe, e, 
por conseguinte, não pode se vangloriar de nos 
apresentar a criação com a esplêndida beleza 
da verdade. Por mais clara, mais fina, mais 
lente de vidro que seja, ela também possui 
uma cor própria, uma espessura qualquer, ela 
tinge os objetos, refrata-os como qualquer 
outro. (ZOLA, 2021 p. 607)

Assim, Zola demonstra que, em sua concepção, consciente 
da impossibilidade de representar o real em sua totalidade 
pura e absoluta, a produção dos artistas realistas é a mais fiel 
e a que mais se aproxima da complexidade do real. Sua visão é 
mediada apenas por um claro vidro. E ninguém mais competente 
do que Flaubert, com seu compromisso com a observação e a 
construção da forma, para fazer jus à arte da literatura através 
da tela realista. A teoria proposta pelo jovem Zola torna possível 
retomar a frase que Flaubert endereça a Léon Hennique em 2 de 
fevereiro de 1880, “Não há o verdadeiro! Há apenas maneiras 
de ver”, de forma que não seja mais contraditória a hipótese 
do pertencimento do escritor à estética realista ou naturalista. 
Para além do “verdadeiro”, a maneira de ver de Flaubert é 
notadamente fundadora daquela adotada posteriormente pelos 
autores naturalistas, não a despeito de sua busca pela perfeição 
estilística, mas graças a ela. “[...] O estilo [é] em si mesmo uma 
maneira absoluta de ver as coisas” (FLAUBERT, 1852, s.p., tradução 
nossa)29, escreve Flaubert à Louise Colet, em 16 de janeiro de 
1852, ao comentar sobre L’Éducation sentimentale, obra que só 

29  Le style [étant] à lui tout seul une manière absolue de voir les choses.
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seria publicada 17 anos depois30 e encarada como um dos textos 
fundadores do naturalismo (BAGULEY, 1995).

Guy de Maupassant – mesmo mantendo-se fiel às ideias de 
Gustave Flaubert quanto ao fato de sua arte ter um propósito 
unicamente estético e não fazer parte da intensa campanha naturalista 
de Émile Zola – também reconhece que a impessoalidade presente 
na obra de Flaubert constitui uma revolução no romance moderno: 
“Flaubert jamais escreveu a palavra eu” (MAUPASSANT, 1876, p. 3, 
tradução nossa)31, diferentemente de Honoré de Balzac ou de Charles 
Dickens, que se mostram em suas obras através de colocações 
pessoais. Segundo Maupassant, pela preocupação com a forma, ou 
seja, pela justeza da correspondência direta entre a ideia e a palavra, 
Flaubert tencionava, além de produzir o Belo, ser “o espelho dos 
fatos” (MAUPASSANT, 1884, p. 3, tradução nossa)32, o que nos leva 
mais uma vez à aproximação com a “teoria das telas” de Zola. 

Assim, sem a orientação das opiniões expressas do narrador, 
cria-se a necessidade de uma leitura ativa e crítica por parte do 
leitor, conforme Flaubert afirmou à amiga George Sand, em 6 de 
fevereiro de 1876:

Quanto a deixar perceber minha opinião pessoal 
sobre as pessoas que coloco em cena, não, não, 
mil vezes não! Não acho que eu tenha o direito. 
Se o leitor não tira de um livro a moralidade que 
deveria estar lá, é que o leitor é um imbecil ou 
que o livro é falso em termos de exatidão. Pois, 
desde que uma coisa seja Verdadeira ela é boa. Os 
livros obscenos só são imorais porque lhes falta a 
verdade. (FLAUBERT, 1876, s.p., tradução nossa)33

30  De janeiro de 1843 a janeiro de 1845, Flaubert produziu uma primeira versão 
de L’Éducation sentimentale. Entretanto, o romance considerado como o definitivo 
foi escrito entre setembro de 1864 e maio de 1869.

31  Flaubert n’a jamais écrit les mots je, moi.

32  [...] le miroir des faits [...].

33  Quant à laisser voir mon opinion personnelle sur les gens que je mets en 
scène, non, non, mille fois non! Je ne m’en reconnais pas le droit. Si le lecteur ne 
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Pereira (2021), ao analisar críticas de Charles Baudelaire (1821-
1857) e Guy de Maupassant sobre Madame Bovary, demonstra a 
maneira pela qual o estilo de Flaubert foi recebido e interpretado 
por alguns de seus contemporâneos: “Para Flaubert, Baudelaire, 
Maupassant e a geração de escritores naturalistas, a busca da 
impessoalidade se realiza como um dos efeitos do real” (PEREIRA, 
2021, p. 495). A teoria estética do próprio Maupassant poderia ser 
chamada essencialmente de flaubertiana (SUWALA, 1991), já que 
consagrou grande parte de seu trabalho ao mentor e produziu 
estudos sobre a estética de Gustave Flaubert, como os textos que 
publicou sobre a obra literária e sobre vida do escritor nas revistas 
La République des Lettres, em 1876, e La Revue politique et littéraire, 
em 1884. Essa é uma consideração relevante se levarmos em conta 
que, independentemente de seu posicionamento moderado em 
relação à estética naturalista, Guy de Maupassant ainda era um dos 
seis autores do Grupo de Médan (PAGÈS, 2014) e um importante 
ratificador do movimento.

Além de Émile Zola e de Guy de Maupassant, outro escritor 
naturalista, hoje um tanto esquecido, dedicou toda uma seção de 
seu estudo crítico L’Évolution naturaliste (1884) a Gustave Flaubert. 
Trata-se de Louis Marie Desprez (1861-1885), jovem militante da 
estética que teve um fim trágico.

Logo ao lançar-se no meio literário, Desprez, assim como 
Flaubert, foi objeto de um processo judicial pela publicação 
de Autour d’un clocher (1884), obra escrita em colaboração 
com seu amigo Henry Fèvre (1864-1937). Prontamente após 
a publicação, ambos sofreram acusações devido ao caráter 
subversivo do romance, que expunha ideias anticlericais a partir 
de situações de envolvimentos sexuais perpetrados por membros 
da Igreja Católica. No entanto, o processo gerou consequências 

tire pas d’un livre la moralité qui doit s’y trouver, c’est que le lecteur est un imbécile 
ou que le livre est faux au point de vue de l’exactitude. Car, du moment qu’une 
chose est Vraie, elle est bonne. Les livres obscènes ne sont même immoraux que 
parce qu’ils manquent de vérité.
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apenas para Desprez que, apesar (ou por causa) da tentativa 
de justificar a história contada apoiando-a nos procedimentos 
naturalistas, foi condenado a um mês de prisão. Já doente, 
durante o encarceramento, contraiu uma bronquite que evoluiu 
para tuberculose, o que, mesmo após a soltura, levou a seu 
falecimento, no mesmo ano (DUFIEF apud BECKER; DUFIEF, 2017, 
p. 298). Tal fato gerou comoção ao trazer à tona questões como 
a moral e a liberdade de expressão, contando com a indignação 
pública de Edmond de Goncourt, que acusou o Estado pela morte 
do jovem escritor. O próprio Zola, no dia seguinte ao falecimento 
de Desprez, publicou um artigo no jornal Le Figaro sobre o 
caso, no qual lamentou sua morte prematura após uma vida de 
sofrimentos e elogiou a fé ardente que possuía na literatura34: “Ele 
acreditava na literatura, o que é cada vez mais raro” (ZOLA, 1885, 
p. 1, tradução nossa)35.

L’Évolution naturaliste de Desprez ratifica a posição crítica de Zola 
através da análise da originalidade do método presente em Madame 
Bovary, obra que chama de “primeira encarnação do naturalismo” 
(DESPREZ, 1884, p. 19, tradução nossa)36, e da relevância de Flaubert 
para o movimento literário. Também destaca a impessoalidade da 
escrita, questão abordada igualmente por Maupassant. A partir 
desse aspecto, propõe uma comparação comum ao falar sobre obras 
naturalistas: “O livro tinha a dura impassibilidade de um tratado de 
medicina” (DESPREZ, 1884, p. 22, tradução nossa)37. Desprez afirma: 
“Madame Bovary inaugura o romance Científico pela preocupação 
com a verdade, pela profundidade da observação e, principalmente, 
pela utilização de um método seguro [...]” (DESPREZ, 1884, p. 22, 

34  No Brasil, na crônica “O júri da morte”, publicada na revista A Semana (RJ) em 
16 de janeiro de 1886, Ciro de Azevedo (1858-1926) discorre sobre o processo e a 
morte de Desprez, aproveitando para afirmar sua adesão ao naturalismo (AZEVEDO, 
2021, p. 610-614)

35  Il croyait à la littérature, ce qui devient rare.

36  La première incarnation du naturalisme.

37  Le livre avait l’impassibilité dure d’un traité de médecine.
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tradução nossa)38. A referência a um “método seguro” diz respeito, 
possivelmente, à ostensiva prática de pesquisa que Flaubert 
empreendia para escrever suas obras. Émile Zola já havia dissertado 
em Les Romanciers naturalistes sobre como Flaubert tomava extensas 
notas, lendo em média 20 volumes para escrever episódios de dez 
páginas sobre algum tema (ZOLA, 1881, p. 131). Flaubert havia até 
mesmo viajado para o norte da África, na primavera de 1858, onde 
reuniu numerosas notas visando escrever Salammbô (1862), romance 
histórico ambientado em Cartago. A pesquisa e a elaboração prévias 
à publicação somaram quatro anos de trabalho. Entretanto, o desejo 
de Flaubert por criar ares de acurácia não era exclusivo de seus 
romances históricos; em 5 de outubro de 1855, ele escreve a Louis 
Bouilhet, poeta e amigo que estudou medicina em Rouen: “Preciso 
ir a Rouen obter informações sobre o envenenamento por arsênico” 
(FLAUBERT, 1855, s.p., tradução nossa)39, fato que implica uma 
pesquisa, hipótese ratificada por sua descrição precisa da agonia de 
Emma Bovary, que condiz em grande parte com os sintomas descritos 
nos tratados médicos da época, como demonstra Hollingsworth 
Deudon (1978). A intenção por trás de tal procedimento é sintetizada 
na carta que envia à escritora Marie-Sophie Leroyer de Chantepie, em 
18 de março de 1857, discorrendo sobre suas concepções artísticas:

E depois, a Arte deve se elevar acima das afeições 
pessoais e das suscetibilidades nervosas! É hora 
de lhe atribuir, por um método implacável, a 
precisão das ciências físicas! A dificuldade capital, 
para mim, continua a ser o estilo, a forma, o Belo 
indefinível resultante da própria concepção e 
que é o esplendor do Verdadeiro, como dizia 
Platão (FLAUBERT, 1857, s.p., tradução nossa)40

38  Madame Bovary inaugure le roman Scientifique par le souci de la vérité, par a 
profondeur de l’observation, et surtout par l’emploi d’une méthode sûre.

39  J’ai besoin d’aller à Rouen pour prendre des renseignements sur les 
empoisonnements à l’arsenic.

40  Et puis, l’Art doit s’élever au-dessus des affections personnelles et des 
susceptibilités nerveuses! Il est temps de lui donner, par une méthode impitoyable, 
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Uma segunda reflexão que Louis Marie Desprez empreende 
sobre o método flaubertiano diz respeito à exploração das causas 
anteriormente às consequências. Trata-se de uma dinâmica 
oposta aos procedimentos românticos, que exibiam um recorte 
pleno de aventuras da vida de um personagem, que não foi 
bem estabelecida, como fruto das circunstâncias em que se 
desenvolveu. Segundo Desprez, Flaubert, como um romancista 
naturalista, trabalha bem a cadeia de fatos de suas histórias. É 
o caso de Emma Bovary, por exemplo, que tem o suicídio como 
seu final trágico, ato que se configura como consequência do 
seu desespero causado pelas dívidas impagáveis que contraiu, 
o que, por sua vez, remonta à vontade da protagonista de viver 
uma vida luxuosa, cheia de sedução e entretenimento, objetivo 
também alcançado pelo adultério, fruto de um casamento infeliz. 
Sua infelicidade, aliás, nasceu por conta das expectativas irreais 
que construiu para a própria vida, a partir de uma educação 
inadequada à posição que ocuparia como uma esposa pequeno-
burguesa no interior da França: “De onde veio essa monomania 
adúltera? – Dos rancores e dos desgostos do casamento. – Por 
que esses desgostos? – Porque os cônjuges, de temperamentos 
opostos, ainda estavam divididos pela educação e não tinham 
quem os aproximasse” (DESPREZ, 1884, p. 28, tradução nossa)41. 
Tais fantasias impossíveis foram alimentadas pelos livros que lia, 
como Paul et Virginie (1788), escrito por Bernardin de Saint-Pierre, 
no qual o autor cria um romance adolescente trágico ambientado 
em meio à natureza exuberante. Assim, para Desprez, Flaubert 
desenvolve com sucesso um estudo completo sobre uma patologia 
comum nas sociedades desenvolvidas – as particularidades da 

la précision des sciences physiques! La difficulté capitale, pour moi, n’en reste pas 
moins le style, la forme, le Beau indéfinissable résultant de la conception même et 
qui est la splendeur du Vrai comme disait Platon.

41  D’où venait cette monomanie adultère? – Des rancœurs et des dégoûts 
du mariage. – Pourquoi ces dégoûts? – Parce que les époux, de tempérament 
contraire, étaient encore divisés par l’éducation et n’avaient qui les rapprochât.



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

549

educação feminina: “As educações místicas causam estragos na 
inteligência feminina [...] Madame Bovary é apenas o estudo de um 
caso patológico extremamente frequente em nossas sociedades 
avançadas” (DESPREZ, 1884, p. 29, tradução nossa)42. 

Sobre a estrutura narrativa de Madame Bovary (1857), Desprez 
utiliza trechos do romance para exemplificar como uma descrição 
propriamente naturalista é efetuada, em oposição a uma descrição 
clássica, nesse caso, a presente em Manon Lescaut (1731), de 
Antoine François Prévost (1697-1763). Ele afirma que escritores 
de gerações anteriores ao naturalismo contentavam-se com uma 
descrição genérica, em oposição aos escritores da nova arte, que 
estendiam seu olhar e, consequentemente, suas descrições aos 
mínimos detalhes (DESPREZ, 1884, p. 40). Ao analisar dois excertos 
que se referem a paisagens, o crítico demonstra que Prévost não 
possui a pretensão de agir como um pintor, e, portanto, contenta-
se em descrever brevemente o ambiente, contando com a livre 
imaginação do leitor. Flaubert, ao contrário, lançaria mão de uma 
grande riqueza de detalhes: “Flaubert não conta, como Prévost, 
com a imaginação do leitor; [...] ele diz tudo o que há para dizer. É 
uma descrição equivalente a uma fotografia” (DESPREZ, 1884, p. 41, 
tradução nossa)43.

Tal preocupação com a representação literária existia desde 
as obras de Honoré de Balzac, entretanto, Desprez postula que a 
inovação proposta por Flaubert se dá a partir da soma desse tipo 
de descrição com a já referenciada impessoalidade, ou seja, a 
falta de interferência de uma voz narradora digressiva juntamente 
a uma explanação minuciosa dos ambientes, sentimentos e 
comportamento retratados: “Nunca se mostrar entre duas páginas 

42  Les éducations mystiques exercent des ravages sur les intelligences féminines 
[...] Madame Bovary n’est que l’étude d’un cas pathologique extrêmement fréquent 
dans nos sociétés avancées.

43  Flaubert ne compte pas, comme l’abbé Prévost, sur l’imagination du 
lecteur; [...] il dit tout ce qu’il y a à dire. C’est un signalement qui équivalant à une 
photographie.
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para se perder em digressões ou para fazer o papel do coro antigo 
que se apieda dos bons e repreende os maus” (DESPREZ, 1884, 
p. 42, tradução nossa)44. Esse procedimento, aliado à sua grande 
habilidade estilística, firmaria Flaubert na posição de pioneiro, 
exemplo e modelo de toda uma geração que clama o naturalismo 
como seu.

O olhar de Émile Zola, Guy de Maupassant e Louis Marie 
Desprez sobre a estética de Gustave Flaubert encontra eco 
igualmente na crítica coetânea brasileira e portuguesa. Em texto 
sobre Edmond de Goncourt, publicado em 18 de junho de 1897 
no periódico carioca O Paiz, o escritor e crítico Gonzaga Duque 
(1863-1911) tece considerações relevantes sobre a contribuição 
de Goncourt e Flaubert, encarados como pertencentes ao 
naturalismo, para o que chamou da “estética da Nova Arte”. 
Segundo ele, os irmãos Goncourt teriam ampliado a inovação 
estilística de suas obras para além do léxico, mudando o fluxo 
tradicional das frases em seus substantivos, adjetivos e verbos, 
com uma intensa “febre descritiva”. Isso se deu a partir do 
trabalho sobre a forma empreendido em Madame Bovary, que 
garantiu à “velha prosa” seu golpe final, fazendo com que se 
caminhasse, então, para uma elegância e energia nunca vistas 
na arte da escrita (DUQUE, 1897, p. 1). Ainda mais próxima das 
colocações de Zola em Les Romanciers naturalistes e à percepção 
de Maupassant do estilo de seu velho mestre é a crítica a 
Madame Bovary feita pelo escritor português Ramalho Ortigão 
publicada no jornal Publicador Maranhense em 22 de janeiro 
de 1885. Nela, o autor afirma que “Nesta [...] história, em que 
não há divagações nem moralidades, os fatos são expostos sem 
comentário algum, como se fossem vistos num simples espelho” 
(ORTIGÃO, 1885, p. 1).

44  Ne jamais se montrer entre deux pages pour se perdre en des digressions 
ou pour jouer le rôle du chœur antique qui s’apitoie sur les bons et gourmande 
les méchants.
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Conclusão
Apesar de Flaubert posicionar-se, principalmente em sua 

correspondência, de forma a negar a associação com o naturalismo 
e ratificar apenas a preocupação com o Belo na arte – “Busco acima 
de tudo a Beleza” (FLAUBERT, 1875, tradução nossa)45, escreveu ele 
a George Sand em dezembro de 1875, ao discorrer sobre o trabalho 
de escritor –, é inegável que ele tenha sido o grande iniciador da 
estética naturalista no ponto de vista da geração seguinte, que 
desfrutava de sua companhia e contava com sua amizade e apoio 
intelectual. Grande parte dos escritores naturalistas, como Paul 
Alexis, Joris-Karl Huysmans, Émile Zola, Guy Maupassant e Louis 
Marie Desprez, identificam em sua obra elementos fundamentais 
do naturalismo que exerciam. Além disso, a própria crítica 
especializada assinala seu pertencimento à estética, tal como 
Ferdinand Brunetière havia demonstrado em seus escritos Le 
Roman naturaliste (1883) e Les Petits naturalistes (1884). Ainda 
no século XIX, há também as notas publicadas em periódicos 
brasileiros, como as de Gonzaga Duque e Ramalho Ortigão, 
que indicam uma concordância de parte dos pares brasileiros e 
portugueses a respeito da associação direta de Flaubert com o 
naturalismo. Mais recentemente, a presença de seções dedicadas 
à sua obra e pessoa em estudos e obras de referência que tratam 
em leitura renovada dos diversos “naturalismos” valida a posição 
de Gustave Flaubert como parte fundamental da estética.

O fato de Flaubert não aceitar os rótulos que recebia em nada 
afetou o impacto que gerou na literatura francesa do século XIX a 
partir da subversão do enredo romanesco, da construção não heroica 
do protagonista e da impessoalidade do narrador – os três pilares do 
naturalismo apontados por Zola a partir da leitura de Madame Bovary 
e reafirmados pela opinião de outros escritores. Assim, é evidente que, 
por uma gama múltipla de razões, Flaubert foi escolhido pelos escritores 
naturalistas, apesar de não ter escolhido pertencer ao naturalismo.

45  Je recherche par-dessus tout, la Beauté [...].
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Da mesma forma, o escritor poderia não ter a pretensão de 
representar o tão subjetivo real, mas isso não o impediu de cultivar 
o hábito de pesquisa e observação para cada produção sua. 
Mesmo a inquietação de Flaubert quase exclusiva em relação ao 
Belo e à perfeição na arte, fator que frequentemente justifica seu 
distanciamento dos ideais e práticas do realismo ou do naturalismo, 
tem valor para os procedimentos estéticos naturalistas. Segundo 
Joseph Jurt, em seu capítulo “La science comme modèle: Balzac, 
Flaubert Zola”, “o que Flaubert visa, em última instância, é uma 
finalidade estética obtida por meio da cientificidade” (JURT, 2009, p. 
44, tradução nossa)46. Assim, percepções que inicialmente parecem 
opostas e inconciliáveis, a preocupação com a forma e a escrita 
de um documento humano, não são, na verdade, incompatíveis; há 
uma íntima relação entre elas: é através da estética de Flaubert que 
o real admirado pelos naturalistas é construído nas obras, como 
demonstrado a partir dos pontos de vista de Zola, Maupassant e 
Desprez. Com obras tão impactantes e revolucionárias para seu 
meio literário, Gustave Flaubert torna-se inevitavelmente maior do 
que suas próprias concepções, convertendo-se, então, em ponto de 
partida para uma nova idealização do que significa a arte.

Em função disso, ao retomarmos os comentários sobre 
Gustave Flaubert por parte da crítica brasileira oitocentista 
mencionados no início deste capítulo, observamos que, dentro 
das duas percepções contrastantes em relação à associação do 
escritor com a estética naturalista, o entendimento de Lucio de 
Mendonça, que não associa Zola e Flaubert à mesma “escola”, 
assim como o de Maria Amália Vaz de Carvalho, que acredita que 
a paternidade naturalista é injustamente atribuída ao escritor, 
são, claramente, semelhantes ao do próprio Flaubert, ainda que 
minoritários à época. Entretanto, esse posicionamento não invalida 
o fundamento crítico edificado por seus pares, que, conforme 

46  Ce que Flaubert vise em dernier ressort c’est une finalité esthétique obtenue 
par le moyen de la scientificité.
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demonstrado, coloca Gustave Flaubert na cabeceira da mesa, na 
posição de “chefe da escola naturalista”, como visto no obituário 
do jornal paulista, em 1880, justificando também a ideia de que 
figuras como a de Edmond de Goncourt e Émile Zola só puderam 
obter o reconhecimento de representarem uma liderança no 
movimento naturalista após a morte do “velho mestre”.
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Marie Calumet de Rodolphe Girard: 
entre o escândalo e a censura religiosa

Renato Venâncio Henriques de Sousa1

“Marie Calumet veut se marier
Marie Calumet veut se marier

Avec l’engagé de monsieur le curé
Avec l’engagé de monsieur le curé

Les noces se font au presbitère
Sens dessus dessous, sens devant derrière

Nous y serons invités tous
Sens devant derrière, sens dessus dessous”.

Fabienne Thibeault (2022)

Este trabalho pretende falar sobre um romance regionalista 
do Quebec que foi censurado pela Igreja Católica, depois de ser 
considerado pela imprensa conservadora “un danger de perversion 
morale, esthétique et littéraire” (apud BOIVIN, 1998, p. 165). 
Por meio de uma circular dirigida aos membros de sua diocese, 
o arcebispo de Montreal, Monsenhor Paul Bruchési, condenou 
abertamente o romance poucos dias depois de sua publicação com 
base nas “lois générales de l’Index” (BRUCHÉSI apud BOIVIN, 1998, 
p. 166). Estou me referindo a Marie Calumet (2005), de Rodolphe 
Girard (1879-1956) – adepto da escola realista – editado em 1904. 
A interferência do arcebispo vai custar o emprego de Girard, que 
trabalhava como jornalista no jornal La Presse.

1  Professor Dr. Adjunto da UERJ. Lattes: http://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_
MENU.menu?f_cod=D0C03A8AD48F7DFD8EE81C849C283D98.

http://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=D0C03A8AD48F7DFD8EE81C849C283D98
http://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=D0C03A8AD48F7DFD8EE81C849C283D98
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Mas antes é preciso dizer que Girard se inspirou na canção 
popular homônima, de autor desconhecido, para compor sua obra. 
Essa canção possui diversas versões. Meu primeiro contato com a 
música, que é muito anterior à leitura do romance, foi através da 
interpretação da cantora quebequense Fabienne Thibeault, no disco 
intitulado Les chants aimés, volume 1, lançado em 1982 (2022). 
Pertencente ao cancioneiro popular do Quebec, a composição 
conheceu diversas versões e adaptações ao longo do tempo, tendo 
sido interpretada pelos mais diferentes artistas, além de grupos 
musicais e corais. Conforme a versão, o número de estrofes pode 
variar de quatro a sete e chegar a quinze, como na versão compósita 
reconstituída por Girard, a partir de suas pesquisas, que vai lhe servir 
de inspiração para a elaboração do romance.

No disco de Fabienne Thibeault, encontramos uma versão 
mais compacta da história da “fille engagère” da canção popular, 
composta de quatro estrofes, que descrevem, em rápidas 
pinceladas, a festa de casamento entre Marie Calumet e Narcisse 
Boisvert. A primeira estrofe, citada na epígrafe deste trabalho, 
situa o cenário da cerimônia, o presbitério, para a qual todos serão 
convidados: “Nous y serons invités tous”. Na estrofe seguinte, a 
letra faz referência aos pratos servidos durante o rega-bofe. A 
boa comida agrada a todos os convivas que apreciam o “bon pâté 
de foie gras”, seguido de “ragoût de patte pis [de] tourtières”. A 
terceira estrofe traz a música e a dança para o centro das bodas, 
graças à evocação de “Baptiste le violoneux”, que, com seu 
instrumento, divertiu “jeunes et vieux” e do “caribou”, bebida 
feita a partir da mistura de vinho e uísque. A quarta e última 
estrofe repete a primeira. 

No repertório de quarenta canções “de antigamente”, reunidas 
por Conrad Gauthier (entre 1930 e 1947, p. 46-47), diretor-fundador 
das “Veillées du Bon Vieux Temps”, encontramos uma versão 
composta de sete estrofes. Além do enredo comum à versão mais 
curta, representado pela união da “fille engagère” e do “engagé 
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de monsieur le curé”, há elementos que não figuram na canção 
interpretada por Fabienne Thibeault, prolongando a ação para além 
da festa de casamento. Na sexta estrofe do texto recolhido por 
Gauthier, o casal vai para casa no dia seguinte e a cozinheira de mão 
cheia prepara para o esposo “du bon ragoût”. Cito a sétima e última 
estrofe, que dialoga, de forma indireta, com o polêmico penúltimo 
capítulo do romance, sobre o qual falaremos mais adiante:

Mais ils en ont trop bien mangé (bis)
Ils eur’ent tous deux l’corps dérangé (bis)
Le mari dit: Je pens’ ma chère
Sens dessus dessous, sens devant derrière
Qu’y’avait trop d’épic’ dans ton ragoût!
Sens devant derrière, sens dessus dessous.
(GAUTHIER, entre 1930 e 1940, p. 47)

Ressalta-se uma diferença marcante entre as duas versões 
logo no primeiro verso. Enquanto no texto da música interpretada 
pela cantora quebequense temos: “Marie Calumet veut se 
marier”, no livro do folklorista, cantor e ator montrealense, o foco 
se desloca do desejo da personagem em se casar para a realização 
da cerimônia de casamento, que é descrita no passado: “Marie 
Calumet vient de se marier”. De modo que os demais verbos da 
estrofe são conjugados no “passé simple”: “Les noces se fir’nt au 
presbitère” / “Nous y fum’s invités tous” (GAUTHIER, entre 1930 
e 1940, p. 46).

Voltando à apresentação da biografia de Rodolphe Girard, 
depois de cair em desgraça e sofrer violentos ataques das 
autoridades religiosas e sem que nenhuma voz do meio literário, 
jornalístico ou intelectual interviesse a seu favor, o autor decide 
se exilar com a família em Ottawa, enquanto seu romance cai 
no esquecimento durante quase quarenta anos. Bernard Proulx 
salienta, em sua leitura do romance, essa marginalização do 
autor que, como jornalista da imprensa leiga e liberal, entra em 
choque com a visão de mundo teocrática e com o autoritarismo 
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dos membros da ideologia ultramontana, dominante no clero do 
Quebec de então, ao publicar seu texto:

Le fait que l’archevêque Bruchési parvient à lui 
faire perdre son emploi de journaliste à La Presse 
sans que Girard se découvre assez d’appuis pour 
contrer cette attaque, tend à confirmer cette 
idée de la marginalisation. Pire même, La Presse 
traite son roman d’ “essai à la Zola”, ce qui est 
une condamnation. À l’époque d’ailleurs, Girard 
ne doit sa survie financière qu’au procès pour 
libelle qu’il intente et gagne contre La Vérité de 
Tardivel, qui l’a traité de franc-maçon. (PROULX, 
1987, p. 177)

Em 1946, depois dos anos de ostracismo, ele vai reeditá-lo 
numa versão revista e corrigida contendo um prefácio escrito pelo 
amigo Albert Laberge, que também sofreu com a censura, quando 
publicou um capítulo de seu romance La Scouine no jornal La 
Semaine, em 1909. Quase quarenta anos depois da primeira edição,

les libraires n’osent pas placer la nouvelle édition 
du volume dans leur vitrine. Laberbe raconte 
qu’ils “le gardaient sur leurs rayons pour les 
acheteurs qui le demandaient mais ils avaient 
peur de l’afficher aux yeux du public”. Quarante-
deux ans après la condamnation officielle, on a 
toujours peur. Cette persistance de l’ostracisme 
montre bien l’emprise du clergé sur la société 
québécoise et le prix qu’il en coûte de vouloir 
sortir des rangs. (RUEST; LABERGE apud RUEST, 
1979, p. 30)

Na nova versão, Girard vai cortar a parte final do capítulo XX, 
intitulado “La vengeance d’un bedeau”, entre outras correções 
(sobretudo ortográficas) e modificações no texto como um todo. 
Este gesto de autocensura, que é ainda mais surpreendente 
se levarmos em conta as quatro décadas que separam as duas 
edições, contribui lamentavelmente, na opinião do crítico Fernand 
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Roy, para a perda de uma parte da coerência do romance. (ROY; 
GIRARD. 1990, p. 12-13)

O objetivo de Rodolphe Girard ao escrever o romance foi fazer 
um “simple étude de moeurs canadiennes” (GIRARD apud RUEST, 
1979, 150) de uma paróquia rural do Canadá francês da segunda 
metade do século XIX, além de um estudo filológico do falar 
camponês. O romance compõe-se de 21 capítulos, ou “quadros”, 
ao longo dos quais o leitor acompanha a vida e as peripécias de 
personagens originários “des milieux délaissés, sinon dédaignés 
jusqu’à ce jour par nos littérateurs au Canada”, segundo as palavras 
do autor, numa entrevista ao La Presse, de 2 de janeiro de 1904 
(GIRARD apud RUEST, 1979, 150).

Em torno do personagem principal, que dá título ao livro, 
gravita o núcleo de personagens que vivem ou frequentam a 
residência do pároco. Tendo como pano de fundo o vilarejo 
imaginário de Saint-Ildefonse, a narrativa, que se passa no ano de 
1860, evoca a vida agradável no meio rural, ao ritmo das colheitas, 
das festas campestres ou de uma efeméride como a visita do 
bispo, recebido com pompa e circunstância pelos paroquianos.

Logo no início do livro, o narrador descreve o jantar entre o 
padre Flavel, que dirige há vinte anos a paróquia de Saint-Ildefonse, 
e seu convidado, o abade Lefranc, “pasteur omnipotent de l’opulente 
paroisse de Saint-Apollinaire” (GIRARD, 1999, p. 21). Enquanto Flavel, 
que aparece como um homem de poucas luzes e bonachão, diz não 
fazer distinção entre a beleza ou a falta desse atributo entre suas 
paroquianas, Lefranc, por sua vez, mais jovem e bem-apessoado, ainda 
guarda as lembranças dos tempos de sua vida secular e não deixa de 
apreciar a beleza e as formas de Suzon, a sobrinha do pároco. Trata-se 
de uma adorável jovem de 17 anos, que assumiu as funções da antiga 
doméstica do presbitério, depois que esta foi embora.

O pároco Lefranc, “un jésuite aux ‘idées libérales’, qui a 
beaucoup vécu avant d’entrer dans les ordres” (PROULX, 1987, p. 
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170-171), ao contrário de seu anfitrião, se interessa pela política 
e pelos problemas sociais. Em outras palavras, “c’est un ‘homme 
libre” (PROULX, 1987, p. 171) Uma outra diferença marcante 
entre os dois aparece na relação com a administração financeira 
nas respectivas paróquias: “Le bon curé Flavel n’est pas attaché 
à l’argent, au contraire du jésuite qui spécule en toute occasion” 
(PROULX, 1987, p. 172).

Durante a conversa que se seguiu ao jantar, Flavel se queixa de 
que a sobrinha não consegue dar conta dos trabalhos domésticos, 
entre outras tantas atribuições de uma “fille engagère”. Por 
essa razão, ele se encontra na mais completa desolação. Lefranc 
promete ao amigo que vai lhe enviar, de sua própria paróquia, 
uma doméstica competente para cuidar do presbitério, cujo 
abandono é flagrante, desde que Marianne, a velha empregada, 
partiu: “Tu peux dormir surs tes deux oreilles, la femme que je 
t’enverrai administrera ta maison comme feu monsieur Joseph, le 
royame d’Égypte” (GIRARD, 1999, p. 32).

O personagem de Marie Calumet é, antes de tudo, um “tipo”. 
Ela desempenha as funções de serviçal, governanta e intendente 
da paróquia de Saint-Ildefonse, da qual passa a administrar as 
contas com zelo e competência. Essa cozinheira de forno e fogão, 
cuja fama irá correr entre os habitantes da paróquia, cuida ainda 
do pomar e dos animais da propriedade do pároco Flavel. No 
presbitério, moram, além da supracitada sobrinha do pároco, 
Narcisse Boisvert, “l’engagé de monsieur le curé” da canção 
popular. Fechando a galeria de personagens importantes do 
romance, temos Zéphirin, o sacristão, que disputará com o último o 
coração da protagonista.

Marie Calumet, aos 39 anos, acha que já passou da idade para 
se casar, além de não conceber que ainda pudesse despertar o amor 
de algum homem. Por isso, se mostra tão relutante em aceitar a 
corte por parte de Narcisse. Nesse sentido, o primeiro verso de 
uma das versões da conhecida canção popular, consagrada na 
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interpretação de Fabienne Thibeault, que diz: “Marie Calumet 
veut se marier”, não parece traduzir a vontade do personagem do 
romance. Já na versão do livro 40 chansons d’autrefois, de Conrad 
Gauthier, citada anteriormente, lê-se: “Marie Calumet vient de 
se marier” (entre 1930 e 1947, p. 46), o que alude a um aspecto 
da ação verbal, expressa no passado recente, e não ao desejo do 
personagem da criada do padre Flavel. Fisicamente falando, ela é 
uma mulher corpulenta e de formas generosas.

Além de ser a “alma” do romance, ela é também a alma do 
presbitério, já que existe um antes e um depois da chegada da 
personagem. Logo no início do livro, como foi mencionado acima, 
o pároco se queixa do abandono do presbitério depois que a 
antiga criada foi embora (GIRARD, 1999, p. 31-32). É digno de nota 
que Girard consagre um capítulo inteiro à descrição do estado 
lamentável em que se encontra o presbitério; refiro-me ao terceiro 
capítulo, que tem como título: “La désolation dans le presbytère de 
Saint-Ildefonse” (GIRARD, 1999, p. 35-40).

A personagem de Marie Calumet representa os prazeres da 
mesa farta e da boa comida. No espaço austero da residência do 
pároco, ela abre uma brecha para a irrupção dos sentidos que 
caracterizam a vida corporal. A evocação da alegria, do riso e do 
prazer associados ao personagem num romance humorístico, 
escrito por um jovem e talentoso jornalista de 24 anos, vai provocar 
o mau humor de uma Igreja onipotente e onipresente, que controla 
a produção e a distribuição de livros na província do Quebec:

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, 
chapeauté par Mgr Bruchési, représentant 
fidèle de l’Église catholique ultramontaine, 
la production et la distribution de livres se 
retrouvent sous une surveillance étroite. 
Pour contrer les idées libérales et la liberté 
d’expression, l’Église utilise plusieurs moyens 
qui décourangent les plus téméraires. 
(POIRIER, 2012, p. 27)
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Segundo Colette Ruest, Rodolphe Girard, ao publicar seu 
romance, vai de encontro à ideologia ultramontana, que é aliada 
à posição tradicional da Igreja católica italiana, dominante 
no Quebec à época, ideologia essa que propunha uma visão 
teocrática do mundo (RUEST, 1979, p. 15). Sem considerá-lo 
um anticlerical ferrenho, a pesquisadora ressalta os gestos de 
oposição do jornalista e escritor que permitem classificá-lo 
com “un contestataire de l’autoritarisme et du cléricalisme de 
l’idéologie ultramontaine” (RUEST, 1979, p. 42). No entanto, o 
ponto de vista laico de Girard, que narra uma história em que 
“l’hégémonie culturelle du clergé est battue en brèche au profit 
d’une vision plus ‘libérale’ de l’écriture” (ROY, 1999, p. 46), não 
é compartilhado por boa parte da sociedade do Quebec da época. 
Ao silêncio da crítica literária contemporânea representada, entre 
outros, por Camille Roy, influente literato e religioso (ROY, 1999, p. 
48), soma-se o dos intelectuais que se calaram diante da vindicta 
e do linchamento moral a que foi submetido o jovem romancista.

Fernand Roy insiste no valor propriamente literário de um 
texto que foi lido, principalmente, como um romance de costumes 
medíocre, como uma sequência de “quadros” e como uma sátira 
do meio clerical do campo pela crítica ao longo de, pelos menos, 40 
anos desde a época de sua publicação. Num artigo em que analisa 
as etapas que marcaram a lenta aceitação e incorporação do texto 
girardiano ao corpus literário do Quebec, o crítico afirma que ele 
próprio contribuiu para “démontrer que Marie Calumet n’est pas 
une ‘simple suite de tableaux’, mais bien un roman de facture on ne 
peut plus régulière” (ROY, 1999, p. 50). O crítico chama a atenção 
para a presença de alguns efeitos de simetria que ajudam na 
construção da coerência interna do romance.

Um exemplo, entre outros, que valeria a pena destacar, se 
encontra no capítulo sexto, cujo título jocoso, “Le toréador de 
Marie Calumet”, mostra o esforço do pretendente em expor sua 
suposta bravura diante da amada. Ao tentar trazer de volta as vacas 
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que fugiram do cercado e entraram numa propriedade vizinha, ele 
atrai a atenção do touro do senhor Beauséjour, que vem em sua 
direção. Depois de pular a cerca para fugir do ataque do animal 
e cair numa vala cheia de lodo e estrume, Narcisse, que arranhou 
a testa durante a queda, se dirige cabisbaixo para o celeiro, 
onde costuma dormir. De repente, ele se dá conta de que está 
apaixonado por Marie Calumet, que chega em seguida trazendo-
lhe uma jarra de leite quente. Sentada à beira da cama, ela cuida 
do seu ferimento (GIRARD, 1999, p. 60 a 62). Na edição de 1904, 
a referência à vala ocorre, no penúltimo capítulo do livro, num 
contexto completamente diferente, como se verá mais adiante. 

O capítulo XVII narra a viagem de Marie Calumet a Montreal 
com o objetivo de ser fotografada. Depois de perambular pelas 
ruas da cidade grande completamente desorientada, a camponesa, 
graças à ajuda de transeuntes, encontra um estúdio de fotografia. 
Antes de pegar o trem de volta para Saint-Ildefonse, Marie Calumet 
circula pela rua Sainte-Catherine, onde observa com atenção os 
letreiros do comércio da famosa artéria montrealense. Diante 
de uma loja de roupas femininas, ela fica impressionada com a 
visão de uma crinolina que está em promoção. Logo, a astuciosa 
vendedora consegue convencer sua cliente de que a armação 
para saias “irait à ravir à votre genre de beauté, mademoiselle” 
(GIRARD, 1990, p. 158). Ao ser perguntada por essa última como 
se usa uma crinolina, ela responde: “__ Comme un jupon tout 
simplement. Mais, ajouta-t-elle en se penchant à l’oreille de la 
ménagère, il ne faut jamais oublier le pantalon, car... enfin... vous 
comprenez... on ne sait pas...” (GIRARD, 1990, p. 158). Aqui, o 
escritor se empenha em descrever, de forma realista, a Montreal 
da segunda metade do século XIX, além de mostrar a parvoíce e 
a ingenuidade da protagonista de sua obra, bem como a oposição 
entre a cidade e o campo.

No capítulo XVIII, lê-se que os lavradores organizam uma festa 
campestre para celebrar o fim da colheita de grãos que reúne 
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toda a paróquia. Para a ocasião, Marie Calumet decide estrear 
a crinolina que comprara em Montreal. Ela esperou que todos 
saíssem do presbitério para se arrumar e acabou se atrasando para 
o banquete. Acontece que sua ausência começou a ser notada por 
todos, logo ela que era a alma da festa: “Marie Calumet et la fête, 
ça ne faisait qu’un. Donc, la ménagère absente, pas de fête possible” 
(GIRARD, 1990, p. 163). O “cordon bleu” mais famoso do vilarejo 
era ansiosamente esperado para presidir à preparação da “soupe 
aux pois engraissée de tranches de lard et assaisonnée de persil” 
(GIRARD, 1990, p. 168). Sua chegada provoca a hilaridade geral: 
“Cette tonne, cette outre monumentale, c’était Marie Calumet. 
Mais alors? / Et tous de se pâmer” (GIRARD, 1990, p. 164).

Durante a preparação da sopa, ela tropeça na raiz de uma 
nogueira e cai estatelada no chão. Como na pressa esquecera de 
vestir sua roupa de baixo, a cozinheira ofereceu a visão de suas 
partes íntimas aos presentes. Narcisse, lembrando-se do relato 
bíblico aprendido nos tempos da escola sobre a nudez de Noé 
depois de uma bebedeira, socorre a amada e a conduz de volta 
ao presbitério. O padre Flavel aproveita a ocasião para fazer uma 
predicação contra a moda das grandes cidades, proibindo deste dia 
em diante o uso da crinolina pelas mulheres da paróquia.

A disputa pelo coração da moça vai culminar na briga entre 
o sacristão e o empregado do pároco, na qual o primeiro leva a 
pior. Daí a vingança de Zéphirin relatada no antológico capítulo XX. 
Depois de pedir permissão à bem-amada para cortejá-la, não sem 
antes hesitar inúmeras vezes, e com a ajuda de Suzon e do próprio 
pároco, Narcisse obtém a promessa de casamento de Marie.

Finda a cerimônia que selou a união dos noivos na igreja 
paroquial, o sacristão, ressentido por ter sido preterido no coração 
da criada, põe em prática seu plano de vingança. Dirigindo-se a 
um bosque, ele raspa pedaços da casca de uma árvore que, depois 
de fervidos na água do rio, produzem um poderoso laxante. 
Aproveitando-se de um momento em que Marie Calumet se 



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

569

ausentou da cozinha, na qual preparava as iguarias para o banquete 
do casamento, ele levanta a tampa da panela onde cozia-se o ragu de 
patas de porco, derrama o conteúdo da infusão e foge. 

Escondido atrás da sacristia, Zéphirin, pronto para saborear 
o prato frio de sua vingança, observa a chegada dos notáveis do 
vilarejo, que logo tomam assento à mesa. Depois do discurso do 
prefeito, os convivas se lançam gulosamente sobre os acepipes. 
Entre uma garfada e um elogio ao festejado “cordon bleu” e, a 
partir de agora, “Madame Boisvert”, os convidados se fartam de 
ragu de patas de porco, que logo produzirá seus efeitos laxativos. 
Não demorará para que uma procissão de silhuetas, contraindo-se 
por efeito de cólicas irreprimíveis, corra em busca de um local onde 
possa se aliviar com um mínimo de dignidade: “le long de clôtures, 
tout près de la laiterie, derrière l’écurie et dans le fond du fossé, 
où Narcisse avait roulé, un matin, dans la lutte contre le taureau” 
(GIRARD, 1990, p. 192).

Na parte final do capítulo XX, que foi cortada na versão 
de 1946, há uma menção à vala onde Narcisse caiu ao fugir do 
ataque do touro, cujo efeito de simetria aludido anteriormente se 
perde. Na versão “expurgada”, a narrativa termina com a correria 
generalizada dos convivas acometidos por uma incontrolável 
diarreia, como dito acima. Ocorre que, na primeira versão do 
livro, o narrador prolonga o relato escatológico com o encontro 
dos recém-casados à beira do rio. Nesta cena final, o casal tem um 
momento de intimidade em meio aos espasmos e à evacuação. 
Cena em que se misturam o desejo sexual e as excreções, na qual 
o “engagé de monsieur le curé” retribui os cuidados que recebera 
da agora esposa, depois do acidente com o touro, narrado no 
capítulo sétimo, limpando-lhe o corpo com os pedaços da camisa 
usada na cerimônia de casamento:

Et il frotta, il frotta jusqu’à ce que la peau eût 
repris son éclat d’avant les noces.
Toute sa chemise y passa.
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Et lorsque Marie Calumet se fut relevée, honteuse 
comme après la première faute, 
__ Allons nous coucher, dit Narcisse, en l’embrassant 
gloutonnement. (GIRARD, 1990, p. 210)

Entre as causas possíveis para a censura ao livro, duas parecem 
mais evidentes, de acordo com a crítica. A primeira, diz respeito 
à representação dos religiosos no romance, que teria desagradado às 
autoridades eclesiásticas. Reproduzo uma citação da dissertação de 
mestrado de Marie-Christine Poirier, que diz o seguinte:

Dans Marie Calumet, Girard dénonce, à travers 
une vingtaine de tableaux humoristiques, les 
fausses apparences du clergé, son hégémonie 
et l’inculture supersticieuse des habitants de 
la campagne. Alors que le curé Lefranc, de la 
paroisse de Saint-Apollinaire, est âpre aux 
gains et a souvent des pensées imprégnées 
d’une surprenante lubricité, le curé Flavel, de 
la paroissse de Saint-Ildefonse, est en quelque 
sorte le stéréotype du curé de campagne 
inculte. Il jargonne et ne cesse de sermonner 
les villageois, de les effrayer et de les mettre 
en garde contre le péché et l’enfer. [...] Pour 
la première fois depuis l’avènement du roman 
du terroir, un écrivain livrait une bataille 
carnavalesque à la vertu et à l’image sainte des 
religieux. (POIRIER, 2012, p. 7-8)

O uso subversivo que o autor faz de algumas passagens da 
Bíblia, apontado pelo crítico André Vanasse, a segunda causa, 
poderia explicar a condenação do romance de Girard. O exemplo 
mais emblemático se encontra no capítulo XI, no qual Suzon 
aproveita a ausência do tio para folhear a Bíblia, “cet ouvrage 
dangereux pour elle, selon lui” e, ainda segundo o texto, “le livre 
redoutable dont on prohibe la lecture à la masse des fidèles” 
(GIRARD, 1990, p. 98). Como as Sagradas Escrituras estavam 
abertas no “Cântico dos cânticos”, a jovem se põe a ler o livro 
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atribuído a Salomão, que “celebra o amor mútuo de um Amado 
e de uma Amada, que se juntam e se perdem, se procuram e se 
encontram”. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2019, p. 1086) Na verdade, 
Girard, ao reproduzir longas passagens do “Cântico dos cânticos”, 
condensa, em algumas páginas, o prólogo, os dez poemas e o 
epílogo que compõem a escritura santa. Ao chegar subitamente, o 
pároco surpreende a sobrinha, que acaba de ler o último versículo. 
Muito irritado, ele a proíbe de chegar perto de seus livros e, para 
evitar que isso se repetisse outra vez, “enferma sous clef, dans son 
humble bibliothèque de bois teint, tous les livres qu’il avait mis à 
l’index”. (GIRARD, 1990, p. 102)

No artigo intitulado “L’inscription de l’écriture dans Marie 
Calumet”, lemos que o padre é, de certa forma, responsável pela 
leitura do livro proibido, uma vez que deixou sua Bíblia aberta 
quando teve que sair às pressas: “En fait, l’épisode se trouve à 
révéler rien d’autre que le contenu des lectures de l’oncle, et force 
est d’admettre que les livres saints [...] n’excluent pas une certaine 
affirmation de la sexualité” (MILOT; OUELLET, ROY, 1990, p. 88). Se é 
verdade que a jovem Suzon não tem maturidade para compreender 
“le sens mystique attaché par l’Église à ce cantique troublant et 
sublime” (GIRARD, 1990, p, 98), também é verdade que “não há livro 
no Antigo Testamento do qual tenham sido propostas interpretações 
mais divergentes” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2019, p. 1086). Conforme 
se lê na Introdução do “Cântico”, ao longo do tempo, a interpretação 
alegórica do livro firmou-se tanto entre os judeus quanto entre os 
cristãos. Ao passo que para aqueles: “o amor de Deus por Israel e 
o do povo por seu Deus são representados como as relações entre 
dois esposos (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2019, p. 1086), para esses: “a 
alegoria tornou-se [...] a das núpcias de Cristo e da Igreja ou da união 
mística da alma com Deus” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2019, p. 1086). 
De todo jeito,

para muitos exegetas, o Cântico seria uma 
coletânea de cânticos que celebram o amor 
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mútuo e fiel que sela o matrimônio. Ele proclama 
a legitimidade e exalta o valor do amor humano; 
e o assunto não é somente profano, uma vez que 
Deus abençoou o matrimônio, entendido menos 
como um meio de procriação do que como 
associação afetuosa e estável do homem e da 
mulher. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2019, p. 1087)

Portanto, a irrupção do desejo de Narcisse Boisvert por Marie 
Calumet, no espaço “sagrado” da paróquia, só é tolerável pela 
promessa da futura união matrimonial, que será realizada no 
presbitério. Neste sentido, a consumação do matrimônio levada a 
efeito pelo casal é legítima, e não poderia ser diferente. O resultado 
não tarda: “Neuf mois après son entrée en ménage, madame 
Narcisse Boisvert donnait naissance à un petit garçon aux cheveux 
roux” (GIRARD, 1990, p. 193). Tal não ocorre com Suzon, para quem 
a expressão do desejo sexual permanece o mais completo tabu.

Segundo Vanasse, no verbete que consagra ao romance no 
Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec, organizado por 
Maurice Lemire,

en lisant les extraits du Cantique des cantiques, 
que l’auteur donne à lire dans son roman, on ne 
peut s’empêcher de penser que la sexualité est 
fortemente réprimée au pays du Québec. Qui a 
raison? La Bible ou ses représentants? Telle est la 
question non formulée mais clairement inscrite 
dans le récit. Voilà sans doute pourquoi il a été 
condamné: Rodolphe Girard, de son propre chef, 
c’est-à-dire en bravant ouvertement l’autorité 
de l’Église, a donné à lire des extraits de ce livre 
défendu qu’est la Bible! Il mérite donc l’opprobre. 
Évidemment la condamnation n’est pas aussi 
explicite mais qu’importe puisque là est la faute. 
Quant au reste sur lequel on a beaucoup insisté, 
ce ne sont que de faux prétextes. (VANASSE; 
LEMIRE, 1980, p. 675)
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Quero chamar a atenção, antes de concluir, para mais três 
edições do romance, publicadas postumamente: a) a edição fac-
símile da primeira versão do romance, em 1969, publicada por 
Réédition-Québec, vai provocar uma reação negativa por parte da 
família (notadamente da filha mais velha) do escritor, que vai impor 
uma série de condições editoriais, o que acaba por estabelecer a 
edição de 1946 como a versão oficial do livro. Trata-se, nas palavras 
de Marie-Christine Poirier, do “texte d’autorité” (2012, p. 115); 
b) a edição da Bibliothèque Québécoise, de 1990, prefaciada por 
Fernand Roy, que insere no final do volume a primeira versão do 
penúltimo capítulo, intitulado “La vengeance d’un bedeau”, edição 
utilizada neste trabalho (GIRARD, 1990); e, finalmente, c) a edição 
de 2020, publicada pela editora Le Quartanier: “Première réédition 
de Marie Calumet dans sa version originale non censurée depuis 
sa parution en 1904” (PREMIÈRE..., 2020), que devolve ao público 
leitor o texto da primeira edição do livro.

À guisa de conclusão, gostaria de dizer que é auspicioso saber 
que um romance que foi objeto de censura por parte das elites 
religiosas conservadoras que dominaram o Quebec até fins dos 
anos cinquenta do século passado, e de autocensura por parte 
do próprio autor, com o passar do tempo operou uma inserção 
progressiva na instituição literária, a ponto de ser estudado como 
um clássico em escolas secundárias do Quebec, na atualidade, 
além de ser considerado um dos romances franco-canadenses mais 
marcantes do início do século vinte.
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BAUDELAIRE: CRÍTICO DE ARTE1

Roberta Andrade do Nascimento2

Para Charles Baudelaire, “a crítica deve, de preferência, 
procurar penetrar intimamente no temperamento de cada artista 
e nos motivos que o fazem agir do que analisar, contar cada obra 
minuciosamente” (1976, p. 243), pois uma obra inquietante resulta 
em uma crítica também inquietante, uma vez que se realiza uma 
análise das características que individualizam a obra e que formam 
um conjunto de sensações e ideias que se encadeiam, tornando-a 
única. Nos Salões de 1845, 1846 e 1859, na Exposição Universal de 
1855 e no artigo O Pintor da vida moderna, práticas e discursos 
são questionados; as reflexões apresentadas nesses textos vão 
de encontro ao academicismo generalizado, que desconsidera as 
mudanças e transições aportadas pelo presente, e apontam para 
o fim da unidade de discurso e para o caráter particular da obra. 
Nesses ensaios, Baudelaire legitima o discurso crítico como uma 
reflexão sobre a arte e sobre a própria atividade crítica.

Nesse contexto, cabe à crítica estudar as obras como 
composições únicas que expressam um modo singular de pensar e 

1  Este trabalho tem como objetivo discutir a teoria exposta por Baudelaire, em 
seus escritos sobre a arte, a partir da leitura benjaminiana do conceito de crítica 
de arte no romantismo alemão, visando a compreender a nova forma de sentir 
instaurada por ele no cenário da crítica de arte a partir do ano de 1845. Esse período 
foi marcado por opiniões dissonantes no território da crítica de arte e tal fato 
permitiu que o campo da arte e a tarefa crítica fossem questionados com maior rigor. 
As traduções das citações presentes neste artigo são de minha responsabilidade.

2  Doutorado pela UFRJ, Prof. SME-RJ. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/6404227081416016. E-mail: roberta.andradedonascimento@gmail.com.

mailto:roberta.andradedonascimento@gmail.com
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sentir. O poeta-crítico defende as dissonâncias da arte moderna e 
os meios não convencionais utilizados pelos artistas para abordar 
os temas de suas produções e pensar sua própria temporalidade. 
Dessa maneira, ao interrogar a obra, a crítica interroga a si mesma, 
produzindo uma reflexão sobre o momento em que está inserida. 
Situar o trabalho do crítico no presente é uma forma de criticar o 
próprio presente, de reconstruir o próprio tempo, pois toda época 
possui uma forma própria de olhar, ler e interpretar os momentos. 
A percepção do caráter próprio de cada época conduz à aceitação 
da singularidade da obra e do artista como ser livre na sua criação. 
Sendo assim, a crítica distancia-se cada vez mais do fundamento 
que tem como base a aplicação de regras, fundamento esse que 
concebe o crítico como aquele que deve adequar a arte à norma.

Ao defender uma modernidade para cada pintor antigo 
(BAUDELAIRE, 1976, p. 354-5), Baudelaire celebra a crítica como 
uma atividade que deve buscar, nas obras, o temperamento3 do 
artista. Definida como expressão do presente, a obra pode ser 
concebida como um lugar de tensão entre dois instantes que não se 
encerram em si mesmos. A obra apreende esse instante-presente, 
gerador de sentidos, e o eterniza como forma incompleta, em 
devir. Essa forma, por sua incompletude, reclama outras formas e 
instaura um novo presente. A crítica baudelairiana pode ser, então, 
compreendida como um processo que constrói teorias a cada 
reflexão estabelecida sobre a obra; esse movimento de retorno 
reiterativo do pensamento sobre seu próprio objeto – a arte – e 
sobre a tradição literária constitui uma leitura que representa um 
processo de atualização e desdobramento criativo da obra.

A crítica parcial do autor do Salão de 1846, revela a maneira 
através da qual foi elaborada a consciência do tempo presente, pois 
o homem dotado de imaginação criadora “quer iluminar as coisas 

3  Termo usado frequentemente por Baudelaire. O crítico não o define ou o 
conceitua de forma objetiva, mas admite ser importante que esse “elemento” 
esteja impresso nas obras de arte.
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com [sua] mente e projetar o seu reflexo sobre os outros espíritos” 
(BAUDELAIRE, 1976, p. 287). Assim sendo, ela não aparece como 
reflexo da obra, mas como um estudo minucioso de seu próprio 
conteúdo, como reflexão4, no sentido benjaminiano, ela possibilita 
a formação de uma cadeia de conexões e pode ser investigada 
como um meio para expor e explorar ideias a partir do que suscitam 
os presentes instaurados na obra de arte. Baudelaire transforma 
o território da crítica num espaço para debater, além de questões 
que dizem respeito às artes em geral, a própria época em que as 
manifestações artísticas estão inseridas. O produto da crítica é uma 
obra que dialoga consigo mesma e com a própria obra de arte.

O plano de leitura traçado pelo poeta-crítico apresenta 
coerência do início ao fim. Do Salão de 1845 ao Pintor da 
vida moderna; temas como esboço, modernidade, memória e 
temperamento se interpenetram, aparecem, ao mesmo tempo, 
em todos os ensaios, em uns de forma mais velada, em outros 
de forma mais explícita. Esse retorno do pensamento sobre o 
seu próprio objeto de estudo ratifica a ideia de que a crítica se 
constrói como uma reflexão que desencadeia infinitas conexões. 
Baudelaire questiona incessantemente seu objeto de estudo e sua 
própria tarefa. O sentido positivo dessa crítica é que ela é escolha, 
criação, teoria coerente. Essa teoria tem como ponto de partida a 
ausência de modelos, princípio básico que garante sua dinâmica: 
sem modelos, o que há é transitoriedade.

A crítica se institui, assim, como uma atividade sempre em 
processo, em que seu fundamento é a busca do novo, seu objetivo 

4  Não constitui propósito deste estudo discutir a história da crítica de arte ou 
confrontar diferentes concepções de grandes autores, como Walter Benjamin e 
Hans Robert Jauss, pois não se pretende realizar uma análise comparativa de ideias 
e opiniões dos diversos estudiosos. O objetivo desta pequena reflexão é investigar 
as mudanças operadas nos escritos sobre a arte de Baudelaire em relação a uma 
crítica tradicional, buscando compreender o valor e a amplitude dos ensaios desse 
autor a partir do diálogo que seus textos mantêm com o conceito romântico de 
crítica de arte, tal como concebido por Benjamin, isto é, como o desdobramento 
das potencialidades contidas na obra.
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não é encontrá-lo, mas buscá-lo, pois encontrar pode significar o 
esgotamento de possibilidades. Sua tarefa se constitui sobre uma 
pergunta: “Para que serve a crítica?” Dessa maneira, parar diante 
da obra significa interrogar o tempo. Nela, residem presente e 
passado; a memória convoca essas experiências, as seleciona, as 
combina e as organiza; o crítico a interroga, uma vez que trabalha 
com uma estrutura que considera os diversos presentes da obra 
como elementos em movimento.

O tempo baudelairiano é o presente por excelência. Nesse 
contexto, um presente cede rapidamente seu lugar a outro e o 
que era novo transforma-se consequentemente no não-novo. 
Baudelaire constitui uma teoria cuja tarefa maior é interpretar 
a modernidade sobre a qual ele mesmo exercitava sua crítica, 
ela se manifesta como uma dinâmica que nos conduz à procura 
incessante pelo novo. O esforço para captar a irredutível 
singularidade de uma época traduz-se como constituição da 
consciência aguda do tempo.

No contexto da modernidade, essa crítica assegura a representação 
de uma textura temporal singular, teorizando sobre como o presente 
se apresenta, pensando a época e respondendo a suas demandas. A 
modernidade transforma-se, pois, em um impulso para a criação, ela 
é paradoxal porque é obcecada pela memória – memória que sofrerá 
as intervenções da imaginação, faculdade que representa a comunhão 
entre criação e conhecimento, – e porque valoriza o contingente 
efêmero. Ao realizar esse movimento de aproximar o distante e 
distanciar o que está próximo, de ir à tradição e retornar fascinado 
ao presente, Baudelaire repensa a arte e a crítica a partir de novos 
dados históricos, reivindicando a esta última o estatuto de obra. Arte 
e crítica acompanham o dinamismo da época e estão fadadas ao devir 
do presente. À crítica cabe estudar as obras como composições únicas 
que expressam um modo singular de pensar e sentir.

 Nesse sentido, a arte é uma ideia sempre em processo. É seu 
inacabamento que torna possível a permanência das obras em 
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outro tempo; a obra de arte é, em sua essência, paradoxal, pois 
está propensa à deformação, sua materialidade estética é o centro 
de proliferação de novas formas. Essa atividade crítica é dotada de 
sentido porque as obras são vistas como formas não-realizadas. Ao 
ocupar-se do caráter inacabado da obra, a crítica se articula para 
produzir, ela mesma, outra obra, a crítica realiza a sistematização-
dissolução da obra, num movimento infinito de superação de seus 
próprios limites.

Uma crítica que admite a relatividade do Belo dialoga consigo 
mesma e com seu próprio objeto; rejeitando modelos permanentes, 
estabelece uma relação com a temporalidade, é consciência da 
transitoriedade, se constitui como obra independente e, mais 
tarde, como independente da obra, como composição teórica.

A crítica baudelairiana está, dessa forma, relacionada a um 
procedimento poiético porque não se esgota, não se encerra em 
si mesma, é autodestruição criadora, constitui-se como forma em 
devir, como fonte inesgotável de sugestões, além disso, ela constrói 
o conhecimento e o submete ao exame da razão. Essa crítica permite 
ver a modernidade como a consciência da vida contemporânea 
e como um esboço que é refeito permanentemente, como uma 
série de quadros que se superpõem.

Nos escritos sobre a Exposição Universal de 1855, Charles 
Baudelaire preocupa-se novamente em explicar ao seu leitor qual 
será o método utilizado em suas reflexões. Dessa vez, sua escrita 
se estrutura em torno de uma análise comparativa entre nações 
e seus respectivos produtos. A “comparação” tem como ponto de 
partida o princípio da respeitabilidade, ou seja, deve-se ter em 
mente que cada obra apresentada carrega consigo o elemento 
particular da beleza de seu povo e de sua época. A variedade 
contida nessa “amostra de beleza universal” (BAUDELAIRE, 1976, p. 
236) salienta a impossibilidade de se trabalhar com fórmulas fixas 
e a necessidade de se operar uma mudança de comportamento 
naquele que recebe a obra. Mais uma vez, o papel do crítico é 
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ressaltado por meio de uma oposição que se estabelece entre o 
estudioso e o professeur-juré d’esthétique, aquele que obedece ao 
sistema imposto e aquele que prefere se distanciar dele devido ao 
perigo que representa.

Para Baudelaire, o sistema é perigoso, pois conduz ao erro ou 
à injustiça; além disso, ao adotar um sistema, o crítico renuncia 
a seu temperamento para ser tomado por uma regra comum a 
todos. É preciso despojar-se dos sistemas acadêmicos que guiam o 
olhar para sentir a variedade produzida pela obra de arte; é assim 
que a crítica baudelairiana emerge do meio que é seu próprio 
objeto de estudo e contemplação. O crítico ratifica a ideia da 
não subserviência da arte a princípios gerais, pois a arte é uma 
manifestação da subjetividade, fundamentada na imaginação. 
O algo a mais que escapa às regras e às análises do sistema é o 
instante presente, a matéria viva que compõe e ilumina a obra 
moderna. Crítica e arte caminham juntas, obedecendo aos 
mesmos processos de produção, sendo a primeira uma reflexão 
da segunda.

Os escritos sobre a arte de Baudelaire traduzem uma teoria 
que, em sua essência, configuram-se como hipótese sobre a 
natureza de seu objeto – a modernidade – e sobre as relações que 
se estabelecem no interior da própria crítica. Ao interrogar a obra, 
a crítica interroga a si mesma, tomando consciência de sua própria 
diferença por meio de uma lei interna que se baseia na autoanálise, 
autocompreensão e autodestruição, movimentos que indicam as 
variações sofridas pelos objetos e as diferenças por elas produzidas.

Sem explicar as obras a partir de um ponto localizado acima 
delas, mas da luz que emana de dentro delas, da ideia de que elas 
têm um pensamento a revelar, é possível constatar a forma pela 
qual elas podem trazer o “presente no qual foram produzidas” 
para o “presente atual”; essa capacidade de comunicação gera sua 
atualização. Esse tipo de trabalho pode ser compreendido também 
como um questionamento sobre o estatuto da crítica de arte.
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Para o Baudelaire, crítico da crítica, “o melhor relato de um 
quadro pode ser um soneto ou uma elegia” (BAUDELAIRE, 1976, 
p. 78), um verdadeiro poeta contém um crítico, não há arte 
sem reflexão sobre arte, a crítica de uma obra é um aspecto 
dessa obra. Sob sua ótica, a tarefa crítica constitui a própria 
ideia de modernidade, ideia presente através da legitimação da 
subjetividade e da relação da arte com a sociedade, com seu 
tempo. Essa relação entre obra/crítica e temporalidade, entre o 
homem e seu próprio presente, faz com que a leitura do crítico 
seja uma atividade experimentadora, heterogênea e doadora de 
significados. Assim, Baudelaire expõe a maneira pela qual a crítica 
pode ser interessante para o público e para o artista.

Seus textos sobre a arte formam universos autônomos, 
mas que dialogam entre si, construindo uma unidade a partir da 
diversidade e a diversidade a partir/dentro da unidade. Ao mesmo 
tempo em que o autor recupera em seus escritos uma tradição, 
propõe novos caminhos; suas grandes marcas são a observação 
e a memória. Baudelaire explora a capacidade de estabelecer 
correspondências entre diversas linguagens artísticas e se mostra 
um artífice cauteloso que trabalha fabricando ideias.

Através da comparação entre as várias manifestações artísticas 
– pintura, música, escultura, literatura – citadas em seus ensaios, 
o autor do Salão de 1845 acentua as bases autônomas de cada 
uma delas, evidenciando a falta de hierarquia. Seus escritos sobre 
a arte se mostram como uma construção articulada, um tratado 
calcado na experiência de um eu e em um movimento infinito de 
busca, produtor de vários sentidos, que se estrutura como “uma 
verdadeira fonte inesgotável de sugestões” (BAUDELAIRE, 1976, 
p. 454) de onde surge uma nova forma de conceber a arte, seu 
objetivo, os caminhos escolhidos.
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A ESTETIZAÇÃO DO BANAL NOS 
POEMAS EM PROSA DE J.-K. HUYSMANS

Rubens Vinícius Marinho Pedrosa1

Joris-Karl Huysmans (1848-1907) é conhecido sobretudo 
pelo romance À rebours/Às avessas (1884), visto por muitos 
como a “bíblia do decadentismo”. Através do personagem-esteta 
Des Esseintes, Huysmans tece comentários críticos acerca de 
obras literárias, pinturas e esculturas. Para tratar dessas duas 
últimas, utiliza em diversos momentos a écfrase, construindo 
uma elaboração artística dentro da interface entre literatura e 
artes plásticas. No começo de sua carreira, havia lançado obras 
francamente naturalistas como os romances Marthe; histoire d’une 
fille (1876) e Les Sœurs Vatard (1878), nos quais já se encontravam 
as questões estéticas que o interessavam.

Ao longo de sua carreira, Huysmans fez investimentos estéticos 
em outros gêneros literários além do romance, como a crítica de 
arte, a novela e o poema em prosa. Neste último gênero, publicou 
os volumes Le Drageoir aux épices (1874) e Croquis parisiens 
(1880). No primeiro, demonstra inclinação pelas artes plásticas, 
com destaque para a pintura setentrional dos séculos XVI e XVII e 
para técnicas picturais menos prestigiosas, como a sanguínea. No 
segundo, trazendo cenas e tipos encontrados na capital francesa 
e em seus arredores, aproximou-se da pintura impressionista e do 
croqui. Uma particularidade nas estéticas picturais que interessa 
1  Mestre e Doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bolsista 
CAPES. Lattes: https://lattes.cnpq.br/1613008134775073; ORCID iD: http://orcid.
org/0000-0002-0428-5870; E-mail: rubens.v.marinho.pedrosa@letras.ufrj.br.
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a Huysmans é o fato de prezarem representações materialistas 
atreladas a cenas cotidianas ou banais, como aquelas contidas nas 
tradições picturais flamenga e holandesa, que se caracterizam pelo 
efeito de real nas cenas que tematizam, como interiores, cenas 
religiosas, paisagens ou quermesses, para citar alguns exemplos. 
Primava também pela materialidade sanguínea, técnica pictural 
que tem como um de seus maiores expoentes François Boucher 
(1703-1770), conhecido principalmente por retratar ambientes 
refinados e cenas frívolas e aristocráticas próprias do período pré-
revolucionário francês, durante o qual viveu e produziu suas obras. 
O impressionismo, por sua vez, foi um movimento artístico que se 
manifestou primeiramente em Paris e seus arredores, retratando 
tanto a cidade quanto paisagens naturais, pintadas ao ar livre. Além 
da técnica com pinceladas curtas, o impressionismo caracterizava-
se pela representação de cenas da vida quotidiana, por vezes 
banais, e objetos prosaicos. O croqui, por fim, é uma técnica de 
desenho esboçado que geralmente vem como ilustração em livros, 
revistas e jornais, retratando, com frequência, paisagens urbanas e 
personagens em situações cotidianas.

Não gozando de uma filiação genérica na qual se apoiar e 
sendo definido sobretudo em relação de confluência ou oposição 
a outros gêneros em verso ou em prosa, o poema em prosa 
buscou legitimação genérica junto a outras artes, notadamente 
as artes plásticas (BOURGEOIS, 2017, p. 1-2). Gaspard de la nuit 
(1842), obra póstuma de Aloysius Bertrand (1807-1841), vista 
como precursora do poema em prosa moderno, traz por exemplo 
uma série de bambochadas com base em mestres da pintura, 
como os holandeses e flamengos Lucas Van Leyde (1494-1533), 
Jan Van-Eyck (c. 1390-1441) e Pieter Brueghel (c. 1525-1569), e 
o desenhista barroco francês Jacques Callot (1592-1635). Charles 
Baudelaire (1821-1867), por sua vez, tomando a obra de Aloysius 
Bertrand como referência, empreendeu um estudo de tipos e 
cenários da capital francesa nos poemas em prosa de seu Spleen 
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de Paris (1869), assimilando técnicas como o croqui e estilos de 
ilustração como a caricatura. Assim, ao aproximar seus poemas 
em prosa do campo das artes plásticas, Huysmans efetua um 
duplo movimento: retoma a tradição da formação do poema em 
prosa, a fim de inseri-los no âmbito da literatura naturalista que 
preza em grande parte a tematização do cotidiano.

No que concerne à tematização e à estetização do banal 
efetuada por Huysmans, ambas se relacionam com o que Gustave 
Flaubert entendia como “escrever bem o medíocre” (JURT apud 
ALBIZU et al., 2009, p. 63). Na célebre carta à Louise Colet, de 16 de 
janeiro de 1852, enquanto tece considerações a respeito da escrita 
de L’Éducation sentimentale (1869), o escritor manifesta o seu 
desejo de escrever um livro sobre nada “sem ligações exteriores, 
que se mantivesse por si próprio pela força interna do seu estilo 
[...] um livro quase sem tema ou ao menos no qual o tema fosse 
quase invisível, se é que isso é possível” (1852, s.p., tradução 
nossa).2 Flaubert imagina uma obra na qual o estilo prevaleceria e 
a trama ficaria diluída. O escritor desenvolve essa ideia em outra 
carta à Louise Colet, de 12 de setembro de 1853, na qual chega 
à formulação “escrever bem o medíocre”. Porém, mantendo “ao 
tempo sua qualidade, seu aspecto, seu feitio e até mesmo suas 
palavras” (1853, n.p., tradução nossa).3 Flaubert usa tal formulação 
ao tratar de Madame Bovary (1856), manifestando que buscava 
aplicar esse procedimento a seu romance. Nesse romance, o escritor 
desenvolve uma série de cenários e temáticas no âmbito do banal, 
visando demonstrar as vidas dos personagens que ali evoluíam, 
marcadas pela monotonia, atestando igualmente seu desprezo pela 
pequena burguesia provinciana francesa (BUCHELI, 2017, p. 134). 
Joseph Jurt avalia que, além da evocação do cotidiano, Madame 

2  [...] sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de 
son style [...] un livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait 
presque invisible, si cela se peut.

3  Bien écrire le médiocre et faire qu’il garde en même temps sa qualité, son 
aspect, sa coupe, ses mots même [...].
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Bovary caracteriza-se pela repetição, elemento-chave da obra, 
que transmite a impressão de monotonia na vida dos personagens 
(JURT apud ALBIZU et al., 2009, p. 59). A tematização do banal será 
explorada em grande parte dos romances naturalistas, tendo em 
vista que eles se apresentam como estudos de diversas camadas 
da sociedade. Obras como Une Vie (1883) de Guy de Maupassant 
(1850-1893), Une Belle Journée (1881) de Henry Céard (1851-1924), 
além de En ménage (1881) e da novela À vau l’eau (1882), ambas 
de Huysmans, podem ser citadas como exemplo.

A partir de questões sobre a escrita do medíocre, propomos 
uma discussão com base em dois poemas em prosa de Huysmans, 
“Ritournelle”, de Le Drageoir aux épices, e “Le Poème em prose 
des viandes cuites au four”, de Croquis parisiens. A escolha desses 
dois poemas se deve ao modo como Huysmans estetiza o banal 
e o cotidiano, além da familiaridade de ambos com narrativas 
naturalistas: “Ritournelle” e “Le Poème en prose des viandes cuites 
au four” podem ser vistos como romances condensados “em estado 
de off-meat” (HUYSMANS, 2019, p. 695, tradução nossa)4, conforme 
formulação do próprio Huysmans no romance À rebours.

O primeiro poema em prosa a ser discutido aqui, “Ritournelle”, 
aproxima-se do poema em verso ou mesmo da canção, com 
refrães que se repetem, apresentando uma forma mais compacta 
e encerrada em si. O segundo, “Le Poème en prose des viandes 
cuites au four”, aproxima-se do conto, embora comece e termine 
com a mesma frase que, de certo modo, atribui-lhe ritmo. Trata-
se de um texto mais longo, permitindo digressões. Ele foi ainda 
reelaborado na novela À vau l’eau (1882). Portanto, trataremos 
ainda desse procedimento efetuado por Huysmans, considerando 
principalmente as reflexões do escritor em À rebours, 
especificamente no capítulo XIV, no qual ele discorre sobre as 
potencialidades do romance moderno, chegando à definição 
segundo a qual o poema em prosa seria uma obra romanesca 

4  À l’état d’of meat.
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condensada. Para além da escrita do medíocre em Huysmans, 
buscamos compreender as experimentações e reestruturações 
genéricas efetuadas pelo escritor em suas obras, em especial 
aquelas queestão vinculadas a seus poemas em prosa.

Circularidade e imobilidade em “Ritournelle”
“Ritournelle” consiste em uma pequena narrativa que narra 

a vida de uma mulher da classe operária, na qual predominam a 
repetição e a mesmice. A trajetória da personagem é circular, pois 
move-se em ritornelo, como indicam o título e a estrutura do texto:

Seu defunto homem a cobriu de pancada, lhe fez 
três filhos e morreu encharcado de absinto.
Desde então ela chafurda na lama, empurra a 
carreta, urra com toda força: está chegando! 
está chegando!
Ela é inefavelmente feia. É um monstro que 
rola sobre um pescoço de lutador uma cabeça 
vermelha, carrancuda, perfurada por olhos 
cruentos, deformada por um nariz em cujas largas 
abas, depósitos de tabaco, pululam pequenos 
bulbos violáceos. 
Eles têm grande apetite, os três filhos; é por eles 
que ela chafurda na lama, empurra a carreta, urra 
com toda a força: está chegando! está chegando! 
Sua vizinha acaba de morrer.
Seu defunto homem a cobriu de pancada, lhe fez 
três filhos e morreu encharcado de absinto.
O monstro não hesitou em recolhê-los.
Eles têm grande apetite, os seis filhos. À labuta, à 
labuta, sem trégua, sem descanso, ela chafurda na 
lama, empurra a carreta, hurra com toda a força: está 
chegando! Está chegando! (HUYSMANS, 2017, p. 95-
96, tradução nossa)5

5  Défunt son homme la roua de coups, lui fit trois enfants, et mourut tout 
imprégné d’absinthe. 
Depuis ce temps, elle patauge dans la boue, pousse la charrette, hurle à tue-tête: 
Il arrive! il arrive! 
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A abertura do poema em prosa apresenta a situação da 
protagonista para então prosseguir com seu retrato, introduzido 
por uma preterição: “Ela é inefavelmente feia”. A frase que abre 
o poema em prosa poderia ser a síntese de um romance vinculado 
ao naturalismo: “Seu defunto homem a cobriu de pancada, lhe fez 
três filhos e morreu encharcado de absinto”. A descrição grotesca 
do personagem possui a finalidade de causar repulsa no leitor, o 
que associa este poema em prosa ao naturalismo e, ao mesmo 
tempo, à estética baudelairiana. O grotesco baudelairiano pode 
ser visto em oposição à cultura do belo, corrente em sua época, 
porém não com um valor contrastivo, como visto em Victor Hugo 
(1802-1885). Conforme o poeta romântico sintetiza no prefácio da 
peça teatral Cromwell (1829), o grotesco aparece em sua obra com 
um valor contrastivo em relação ao sublime. Baudelaire vai além 
nessa concepção do grotesco, apresentando-o como um valor em 
si (ROLLINS, 1976, p. 273; BEYZAVI; SALEHI-FARD, 2010, p. 30). A 
literatura naturalista acaba por assumir uma postura semelhante 
em relação à representação do grotesco.

A estrutura de “Ritournelle” o aproxima de um poema em 
versos, contendo separação por estrofes, ritmo e o efeito de 
repetição que dá sua tônica. O movimento circular que marca 
este poema em prosa indica que ele provém de um modelo 
musical. O termo “ritornelo” corresponde a um sinal na partitura 
que indica que determinado trecho da música deve ser repetido, 
designando também um tipo de canção de refrães repetitivos. 
Na vida dessa mulher não há mudanças; ela é narrada através 

Elle est ineffablement laide. C’est un monstre qui roule sur un cou de lutteur une 
tête rouge, grimaçante, trouée d’yeux sanglants, bossuée d’un nez dont les larges 
ailes, des soutes à tabac, pullulent de petits bulbes violacés. Ils ont bon appétit, 
les trois enfants; c’est pour eux qu’elle patauge dans la boue, pousse la charrette, 
hurle à tue-tête: Il arrive! il arrive! Sa voisine vient de mourir. Défunt son homme la 
roua de coups, lui fit trois enfants, et mourut tout imprégné d’absinthe. Le monstre 
n’a pas hésité à les recueillir. Ils ont bon appétit, les six enfants! À l’ouvrage! à 
l’ouvrage! Sans trêve, sans relâche, elle patauge dans la boue, pousse la charrette, 
hurle à tue-tête: Il arrive! il arrive!



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

589

de recursos poéticos que indicam a primazia do estilo sobre o 
tema e reforçam a sina da personagem. A noção de circularidade 
se faz presente na filosofia para explicar o chamado “eterno 
retorno”, as voltas da vida que os seres animados, homens e 
animais, vivenciam ciclicamente (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 
151). No âmbito da literatura naturalista, os efeitos de repetição 
e circularidade estão relacionados ao que David Baguley 
compreende como vertente desiludida ou cômica entre as 
obras pertencentes a esse movimento literário. O naturalismo 
desiludido ou cômico abrange narrativas que mostram a vida 
cotidiana como uma eterna repetição, na qual nada avança e 
tudo sempre acontece da mesma maneira (BAGULEY, 1995, p. 
67). Esse modelo difere do modelo trágico de naturalismo, que 
narra a decadência física, social e moral de um personagem, 
motivada por fatores fisiológicos ou sociais. Percebemos que, no 
final do poema em prosa, nada muda na vida da personagem, 
apesar do único evento ocorrido: a morte da vizinha cuja vida 
se assemelhava à dela e àquela de muitas mulheres da classe 
operária, acarretando o agravamento de sua situação, por ter 
assumido mais três crianças para alimentar.

As narrativas naturalistas caracterizam-se não apenas 
por explorar ambientes pelos quais circulam personagens das 
camadas menos favorecidas da sociedade, mas pela relação com 
o espaço-tempo, caracterizada justamente pela repetição e pela 
imobilidade (JURT apud ALBIZU et al., 2009, p. 52). A temática de 
“Ritournelle”, que mostra o personagem se movendo em círculos, 
sua vida sempre voltando para o mesmo lugar, foi explorada em 
romances como Une Vie, de Maupassant e mesmo L’Éducation 
sentimentale de Gustave Flaubert.
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A saga do solteirão em “Le poème en prose des viandes 
cuites au four” e À vau-l’eau: escrita do banal e 
reelaboração genérica

“Le poème en prose des viandes cuites au four”, de Croquis 
parisiens, conforme antecipa seu título (o poema em prosa das 
carnes assadas), tematiza a banalidade e a materialidade da 
existência humana. Seu tema se reduz à história de um solteirão 
em busca de um restaurante para fazer suas refeições:

São os falaciosos rosbifes e os ilusórios pernis de 
carneiro assados no forno dos restaurantes que 
produzem o fermento da concubinagem na alma 
ulcerada dos solteirões.
Chegou o momento no qual a carne morna e 
rosada, cheirando a água, nauseia. Soam 7 horas. 
O solteirão procura a mesa na qual normalmente 
se senta na tasca habitual e sofre ao vê-la já 
ocupada. Ele retira do escaninho preso à parede 
seu guardanapo manchado de vinho e, após 
trocar amenidades com os clientes vizinhos, 
percorre o imutável menu e senta-se, taciturno, 
diante da sopa que o garçom traz todas as noites, 
nela mergulhando um polegar.
A humilde despesa de seu jantar é acrescida 
agora, para irritar o apetite interrompido, de 
inúteis suplementos de saladas severamente 
avinagradas e de meio sifão de água Seltz. 
(HUYSMANS, 1880, p. 85-86, tradução nossa)6

6  Ce sont les fallacieux rosbifs et les illusoires gigots cuits au four des restaurants 
qui développent les ferments du concubinage dans l’âme ulcérée des vieux garçons.
Le moment est venu où la viande tiède et rose, sentant l’eau, écœure. Sept heures 
sonnent. Le célibataire cherche la table où il se place d’habitude dans sa gargote 
coutumière et il souffre de la voir occupée déjà. Il retire du casier pendu au mur 
sa serviette tachée de vin et, après avoir échangé des propos sans intérêt avec les 
clients voisins, il parcourt l’immuable carte et s’assied, morose, devant le potage 
que le garçon apporte, en y lavant, tous les soirs, un pouce.
L’humble dépense de son dîner s’accroît maintenant, pour agacer l’appétit 
interrompu, d’inutiles suppléments de salades durement vinaigrées et d’un demi-
siphon d’eau de Seltz.
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A descrição do local, um restaurante popular, é tipicamente 
naturalista, mostrando sujeira, desolação e decadência. Além da 
tematização do cotidiano, faz-se presente o materialismo, fortes 
elementos estruturantes dessa estética literária. A descrição 
compreende o local, os pratos servidos, assim como o cheiro e a 
sensação física que causa no protagonista. Os objetos banais seriam 
entendidos sobretudo em suas funções primeiras, como a de ser 
consumido e digerido, no caso da comida. Aqui, os alimentos estão 
explicitamente relacionados às funções corporais e aos sentidos 
do solteirão, que tem problemas digestivos. Detalhes significativos, 
como o guardanapo manchado de vinho e a carne rosada, que dão 
as poucas cores do ambiente, e o polegar do garçom dentro da sopa 
complementam a cena estetizada do cotidiano. No poema em prosa, a 
partir do momento que esses elementos são tematizados ou ocupam 
uma função na composição, lhes são atribuídas qualidades estéticas 
(MANDOKI, 2011, p. 198). Não correspondendo a artefatos adequados 
ao deleite estético, os objetos prosaicos, para assim serem vistos, 
passariam por uma transfiguração artística. Os pratos que aparecem 
nessa refeição, as carnes, a sopa e a salada poderiam ser tema de um 
quadro de natureza-morta, não por acaso um gênero pictural de menor 
prestígio, à época, dentro da escala das artes plásticas que tematiza 
alimentos, apelando para a banalidade. 

A passagem do poema em prosa que segue a última citada 
começa a retraçar o modo como o solteirão percebia seu modo de 
vida, imaginando como ela seria se tivesse casado com uma moça 
no passado:

Foi então que, após ter engolido sua sopa, 
enquanto girava em um costumeiro molho 
vermelho os filetes fibrosos de um lombo seco, o 
homem solteiro busca esquecer a horrível repulsa 
que lhe aperta a goela e lhe provoca náuseas.
Uma primeira visão o persegue enquanto olha, 
sem o ler, o jornal que tirou de seu bolso. Ele 
se lembra de uma moça que teria podido 
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desposar, há dez anos; ele se vê unido a ela, 
comendo carnes robustas e bebendo puros 
vinhos de Borgonha, mas o revés logo se mostra 
e então se sucedem diante de seu espírito 
aflito as etapas de um terrível casamento. 
Ele se imagina assistindo, no seio de sua nova 
família, à persistente troca de ideias tolas e às 
intermináveis partidas de víspora, alegradas 
pela enumeração de velhas alcunhas que se 
dão aos números. Ele se vê depois desejando 
sua cama e suportando, quando já deitado, os 
repetidos ataques de uma esposa rabugenta; 
ele se vê, de terno preto, no meio de um 
baile, no inverno, interrompido no cochilo que 
começava pela encarada furiosa de sua esposa 
que dança; ele se vê repreendido, já em casa, 
pela desagradável atitude que ele manteve no 
canto das portas, ele se vê repentinamente 
enfim tratado justamente pela sociedade como 
cornudo... e o cliente absorvido estremece 
e come com mais resignação um bocado do 
angustiante guisado que esfriava em seu prato. 
(HUYSMANS, 1880, p. 86-87, tradução nossa)7

7  C’est alors qu’après avoir avalé sa soupe, tout en roulant dans une quotidienne 
sauce rousse les tronçons filandreux d’un aloyau sans suc, le célibataire cherche à 
endormir l’horrible dégoût qui lui serre le gosier et lui fait lever le cœur.
Une première vision l’obsède tandis qu’il regarde, sans le lire, le journal qu’il a tiré 
de ses poches. Il se rappelle une jeune fille qu’il aurait pu épouser, il y a dix ans; il se 
voit uni avec elle, mangeant de robustes viandes et buvant de francs bourgognes, 
mais le revers se montre aussitôt et alors se déroulent devant son esprit chagrin les 
étapes d’un affreux mariage. Il s’imagine assister, au sein de sa nouvelle famille, à 
l’échange persistant des idées niaises et aux interminables parties de loto égayées 
par l’énumération des vieux sobriquets qu’on donne aux chiffres. Il se voit aspirant 
après son lit et supportant, une fois couché, les attaques répétées d’une épouse 
grincheuse; il se voit, en habit noir, au milieu d’un bal, l’hiver, arrêté dans le 
somme qu’il préparait par le coup d’œil furieux de sa femme qui danse; il s’entend 
reprocher, une fois rentrés, la maussade attitude qu’il a tenue dans le coin des 
portes, il s’entend tout d’un coup enfin traité justement par le monde de cocufié... 
Et le dîneur absorbé frémit et mange avec plus de résignation une bouchée de 
l’affligeant fricot qui se fige sur son assiette.
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Ao conjeturar sobre uma realidade hipotética, na qual teria se 
casado, o solteirão vê passar em sua imaginação diversas cenas de 
um casamento infeliz, no qual estão presentes o tédio, o desgosto 
e o adultério. Através do presumido matrimônio do solteirão, 
Huysmans faz uma pequena reflexão acerca do casamento, mais 
uma vez vinculando o poema em prosa à literatura naturalista. O 
casamento e os problemas dele decorrentes são uma temática 
amplamente explorada pelo movimento literário ao qual Huysmans 
vincula sua obra. Honoré de Balzac (1799-1850) escrevera, antes de 
dar início à sua monumental obra romanesca (o ciclo La Comédie 
humaine), La Physiologie du mariage (1838). A obra, publicada sob 
o pseudônimo un célibataire (um solteiro), apresentava-se como 
uma fisiologia da vida conjugal que visava apresentar soluções para 
eliminar problemas comuns como o adultério (especificamente 
o feminino). Balzac avalia que “abordando as praias mais cultas 
da sociedade”, havia percebido que “nelas, a severidade das leis 
conjugais eram, frequentes vezes, temperadas pelo Adultério” (1838, 
p. VIII)8. Isso faz com que o autor chegue à conclusão de que, entre 
todos os conhecimentos humanos, os relacionados ao matrimônio 
eram os menos avançados. Balzac é tido como uma referência para 
os escritores naturalistas – embora não tenha dialogado com eles 
em vida, pois havia falecido em 1850, anos antes da publicação de 
Germinie Lacerteux (1864), dos irmãos Edmond (1822-1896) e Jules 
de Goncourt (1830-1870), considerado o marco inicial do naturalismo 
–, em grande parte devido à ambição de explorar a vida burguesa e 
materialista e os conflitos dos personagens em relação à sociedade 
francesa do século XIX (BAGULEY, 1995, p. 35). Flaubert, por sua vez, 
não desejava ser associado ao naturalismo. Não obstante, Madame 
Bovary é considerado um modelo para escritores desse movimento 
literário, além de ser visto como um dos exemplos mais emblemáticos 
do tratamento da temática do adultério em um romance.

8  [...] en abordant les plages les mieux cultivées de la société [...] la sévérité des 
lois conjugales y était assez généralement tempérée par l’Adultère.
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Desse modo, as crises conjugais e o adultério são amplamente 
explorados nas obras naturalistas, entre as quais podemos citar 
Madame Meuriot (1891) de Paul Alexis (1841-1907) e L’Accident 
de M. Hébert (1884), de Léon Hennique (1850-1935). Em Une Page 
d’amour (1879), romance de Émile Zola (1840-1902), há a intenção 
de adultério por parte dos personagens Helène Mouret e o dr. 
Henri Deberle, porém ele não chega de fato a acontecer. Diferente 
da visão idealizada que, com frequência, envolvia o tema no 
âmbito da literatura, no romance naturalista, o adultério é tratado 
como sintomático das mudanças que ocorriam no âmbito social 
(BAGULEY, 1995, p. 172). Encontram-se igualmente presentes, 
na descrição do possível casamento do solteirão de “Le poème 
en prose des viandes cuites au four”, os conflitos cotidianos, 
motivados por banalidades. Não obstante, tudo se passa no plano 
das ideias, a vida do personagem transcorrendo em sua infindável 
monotonia e na busca incessante por um bom pedaço de carne. 
Nos parágrafos seguintes, ele continua a pensar em possíveis 
modos de sanar a sua solteirice:

Mas, enquanto mastiga a carne insipida e dura, 
enquanto sofre com os ácidos gases causados 
pela água Seltz, a tristeza do celibato ressurge 
e ele imagina, dessa vez, com uma boa moça 
que estaria cansada de uma vida errante e que 
quisesse se assegurar uma situação; ele imagina 
uma mulher já madura cujos apetites amorosos 
tivessem chegado ao fim, uma maternal e rústica 
companheira que aceitaria, em troca de casa e 
comida, todos os seus velhos hábitos, todas as 
suas velhas manias.
Sem família para visitar, sem bailes para aturar, a 
mesa posta todos os dias em sua casa na mesma 
hora, a traição não tendo mais importância, 
poucas chances, em suma, de gerar crianças 
que gritam sob o pretexto de que seus dentes 
estão nascendo e, acelerada pela repulsa 
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sempre crescente causada pela refeição feita 
fora de casa, a ideia de uma união se torna 
mais imperiosa e mais insistente e o solteirão 
afunda, de corpo inteiro, percebendo em uma 
miragem longínqua uma alegre churrasqueira, 
vermelha como um sol, diante da qual passavam 
lentamente, escorrendo em grossas gotas, 
vigorosas alcatras.
São os falaciosos rosbifes e os ilusórios pernis 
de carneiro assados no forno dos restaurantes 
que produzem o fermento da concubinagem 
na alma ulcerada dos solteirões. (HUYSMANS, 
1880, p. 87, tradução nossa)9

O solteirão imagina então um arranjo matrimonial que lhe seria 
vantajoso desde que pudesse contar com boas refeições em casa. 
No entanto, a relação com a esposa hipotética seria permeada pelo 
comodismo e pela aceitação de todos os problemas matrimoniais, 
apenas mantendo uma codependência. O personagem não consegue 
vislumbrar sua vida, fatual ou hipotética, longe da monotonia e da 
banalidade, tanto que a churrasqueira é a única miragem fora disso 
que consegue entrever. A frase que abre o poema em prosa também 
o encerra, dando a ideia de circularidade e repetição que o permeia, 
de modo semelhante ao que ocorre em “Ritournelle”.

9  Mais, tout en mâchant l’insipide et coriace viande, tout en souffrant des aigres 
renvois que procure l’eau de Seltz, la tristesse du célibat lui revient et il songe, cette 
fois, à une bonne fille qui serait lasse d’une vie de hasard et qui voudrait s’assurer 
un sort; il songe à une femme déjà mûre dont les amoureuses fringales auraient 
pris fin, à une maternelle et rustaude compagne qui accepterait, en échange de la 
pâtée et de la niche, toutes ses vieilles habitudes, toutes ses vieilles manies.
Pas de famille à visiter, pas de bals à subir, le couvert mis tous les jours chez soi à 
la même heure, le cocuage devenu sans importance, peu de chances, en somme, 
d’enfanter des mômes qui piaillent sous le prétexte qu’ils font des dents et, accélérée 
par le dégoût sans cesse croissant du repas pris au dehors, l’idée d’un collage devient 
plus impérieuse et plus fixe et le célibataire sombre, corps et biens, apercevant dans 
un lointain mirage un joyeux tournebroche, rouge comme un soleil, devant lequel 
passent lentement, jutant à grosses gouttes, de tout-puissants rumsteck.
Ce sont les fallacieux rosbifs et les illusoires gigots cuits au four des restaurants qui 
développent les ferments du concubinage dans l’âme ulcérée des vieux garçons.
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“Le poème en prose des viandes cuites au four” foi 
reelaborado na novela À vau-l’eau, de 1882; as mesmas questões 
aparecem para Jean Follantin, personagem solteirão que busca 
um restaurante no qual pudesse comer a um bom preço:

E ele logo desertou a tasca onde comia 
habitualmente; primeiro frequentou as casas 
de pasto, recorreu às moças cujos trajes de 
freiras evocam a ideia de um refeitório de 
hospital. Ele jantou lá alguns dias, e sua fome, já 
maltratada pelos odores chamuscados daquele 
ambiente, se absteve de cortar carnes insípidas, 
desbotadas ainda mais pelos cataplasmas das 
chicórias e dos espinafres. (HUYSMANS, 2019, 
p. 503, tradução nossa)10

A busca por um lugar onde fazer suas refeições mostra-se 
árdua para o Sr. Follantin, que vai a restaurantes frequentados por 
pessoas das classes menos favorecidas da sociedade. No trecho 
destacado, estão presentes dois tipos de lugares para refeições 
(tasca e casa de pasto), entre os muitos que são mencionados ao 
longo da novela. Fazendo considerações sobre os diversos tipos de 
restaurantes existentes em Paris, estão presentes, em À vau-l’eau, 
descrições de pratos que muitas vezes remetem a naturezas-
mortas. Por se tratar de uma forma literária mais longa, Huysmans 
pôde dar maior aprofundamento ao personagem principal, 
mostrando um pouco a infância de Jean Follantin, marcada pela 
morte do pai, que possuía um pequeno negócio de papelaria, 
vendido para quitar suas despesas médicas após seu falecimento; 
os trabalhos extenuantes aos quais sua mãe precisou se submeter 
para criá-lo; depois a escola, a juventude e a moça com quem iria 
se casar, mas ela o havia deixado. Huysmans desenvolve ainda 

10  Et tout aussitôt il déserta le gargot où il mangeait d’habitude; il hanta d’abord 
les bouillons, eut recours aux filles dont les costumes de sœur évoquent l’idée 
d’un réfectoire d’hôpital. Il y dîna quelques jours, et sa faim, déjà rabrouée par les 
graillonnants effluves de la pièce, se refusa à entamer des viandes insipides, encore 
affadies par les cataplasmes des chicorées et des épinards.
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os problemas de Follantin em relacionar-se com as mulheres, 
incluindo aqueles de ordem sexual. A saga do solteirão, tanto 
no poema em prosa quanto na novela, constitui uma paródia do 
gênero epopeia. Trata-se de uma espécie de subversão através 
de um expediente da literatura moderna: no lugar dos grandes 
feitos de personagens, são colocados em cenas tipos comuns de 
uma cidade do industrializado século XIX (JURT apud ALBIZU et al., 
2009, p. 44). Em vez de ser empreendida a busca de um artefato 
valioso, o personagem, completamente destituído de qualidades 
heroicas, parte à procura de um bom bife. 

Observa-se, na transformação do poema em prosa em novela, 
uma reelaboração genérica que Huysmans efetua vez ou outra 
em suas obras literárias. Um outro exemplo disso é o romance À 
rebours. Dividido em capítulos sem ligação explícita uns com os 
outros, o romance tem como protagonista o duque Jean Floressas 
des Esseintes que, cansado da vida agitada de Paris, resolve se isolar 
em sua propriedade em Fontenay-aux-roses, cercado de objetos 
decorativos, obras de arte e livros. A partir desse mote, Huysmans 
promove reflexões sobre arte e formas literárias, fazendo com que 
À rebours se configure como um romance-crítica. Entre as formas 
literárias tratadas no romance está o próprio poema em prosa:

Em uma palavra, o poema em prosa representaria, 
para Des Esseintes, o suco concreto, a osmazoma 
da literatura, o óleo essencial da arte. Essa 
suculência desenvolvida e reduzida em uma gota 
já existia em Baudelaire e também nos poemas de 
Mallarmé que ele inalava com tão profundo prazer. 
(HUYSMANS, 2019, p. 696, tradução nossa)11

O primeiro aspecto que devemos ressaltar na citação diz 
respeito ao poema em prosa, gênero literário praticado por ele, que 

11  En un mot, le poème en prose représentait, pour des Esseintes, le suc concret, 
l’osmazôme de la littérature, l’huile essentiel de l’art. Cette succulence développée 
et réduite en une goutte, elle existait déjà chez Baudelaire, et aussi dans ces 
poèmes de Mallarmé qu’il humait avec une si profonde joie.
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se torna objeto de reflexão crítica feita em uma obra romanesca. 
Outro aspecto relevante na passagem extraída do capítulo XIV 
de À rebours são as metáforas utilizadas – osmazoma e óleo 
essencial da arte. A partir delas, pressupõe-se que o poema 
em prosa seja um concentrado que contém o essencial de um 
texto longo, como uma novela ou um romance. Huysmans avalia 
ainda, no mesmo capítulo, que o poema em prosa se configuraria 
com as potencialidades do romance “em estado de off meat” 
(2019, p. 695, tradução nossa).12 Acrescenta-se às duas primeiras 
metáforas outra que apela igualmente para a materialidade: 
osmazoma (uma espécie de caldo de carne), óleo essencial e off 
meat, que seria um concentrado de carne. Chama igualmente 
a atenção os dois escritores mencionados, Charles Baudelaire 
e Stéphane Mallarmé (1842-1898). Baudelaire é autor de Le 
Spleen de Paris, recolha emblemática para o desenvolvimento 
do poema em prosa moderno. Mallarmé, além de escrever 
poemas em prosa, entre os quais uma série de reelaborações 
em prosa de poemas em verso de Edgar Allan Poe (1809-1849), 
efetuou reflexões sobre a escrita poética em prosa como uma 
reação à banalização da linguagem comum, chamada por ele de 
“reportagem” (1986, p. 644), na ocasião da célebre conferência na 
Universidade de Oxford, publicada posteriormente sob o título La 
Musique et les lettres, e foi um dos responsáveis por elevar o 
poema em prosa ao status de gênero literário em consonância 
com a modernidade. Ambos fariam parte do arquivo literário 
de Huysmans e, por extensão, do personagem Des Esseintes. 
O escritor teria a consciência de uma produção literária que, 
a partir de características em comum, reagrupariam-se sob 
a etiqueta de poemas em prosa, constituindo uma espécie de 
linhagem na qual ele poderia inserir suas obras: Le Drageoir aux 
épices e Croquis parisiens.

12  À l’état d’of meat.
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Considerações finais
A reflexão que Huysmans faz através do personagem Des 

Esseintes engloba as inúmeras possibilidades do romance moderno 
e seu caráter experimental que o aproxima do poema em prosa. No 
capítulo XIV, são feitas considerações acerca de romancistas como 
Balzac, Flaubert, Zola, os irmãos Goncourt e Théophile Gautier (1811-
1872). Excetuando Gautier, trata-se de nomes atrelados à literatura 
naturalista, demonstrando a filiação de sua obra romanesca a esse 
movimento literário. O último nome citado, Gautier, é um escritor e 
poeta romântico que, além de ter escrito poemas em prosa, publicou 
Mademoiselle de Maupin (1835), romance do qual sobressai uma 
experimentação com diversos gêneros literários, como o romance, 
o romance epistolar e o teatro. Tal característica presente na obra 
de Gautier se aparenta com o caráter experimental existente nas 
obras de Huysmans. A obra tem como protagonista uma mulher que 
se traveste em homem para compreender o universo masculino, 
o que demonstra que Gautier inscrevia sua obra no decadentismo 
(CATHARINA, 2005, p. 104). A androginia constitui uma das 
preocupações desse movimento estético, sendo retomada por 
Baudelaire e por Huysmans: o primeiro o faz no poema “Lesbos”, 
publicado na seção “pièces condamnées” de Les Fleurs du mal (1857) 
e o segundo, através da figura da acrobata Miss Urania, mulher 
masculinizada com quem Des Esseintes se relaciona amorosamente. 
Além disso, no célebre prefácio de Mademoiselle de Maupin, Gautier 
questiona de maneira sarcástica a moral da época, em especial 
aquela relacionada às artes, e reivindica o grotesco, efeito estético 
igualmente importante para Baudelaire e também para Huysmans, 
conforme pudemos ver em “Ritournelle”.

Refletindo sobre o romance moderno e as possibilidades 
de experimentação genérica nele existentes, Huysmans chega 
à metáfora do off-meat, que reuniria as qualidades principais do 
romance. Desse modo, o escritor efetua uma crítica de À rebours 
dentro da própria obra, cujos capítulos curtos poderiam tornar-se 
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poemas em prosa. O romance permite uma série de transferências 
e transplantes genéricos, podendo integrar em sua estrutura 
diversos outros gêneros, como o poema (em verso e em prosa), o 
teatro ou a crítica de arte (SOLAL apud BONNET; SEILLAN, 2010, p. 
124). Não por acaso, Huysmans pratica, ao longo de sua trajetória 
de escritor, diversos gêneros literários além do romance e do 
poema em prosa, como a crítica de arte, a novela, as crônicas e 
artigos de jornal. Em momentos pontuais, tais textos se tornavam 
uma espécie de laboratório literário, sendo reelaborado em obras 
predominantemente de outro gênero, como é o caso do poema em 
prosa que deu origem à novela À vau-l’eau.

O fato de Huysmans refletir em À rebours sobre as concepções 
relacionadas aos gêneros literários que pratica deixa patente o 
caráter experimental de suas obras, nas quais os gêneros literários 
muitas vezes se interpenetram. O procedimento efetuado por 
Huysmans, de transformar o poema em prosa em narrativa longa, 
atesta não apenas o modo como suas reflexões sobre poema em 
prosa compreendem a sua obra neste gênero, mas também o 
modo como o seu projeto de literatura naturalista os engloba.

Por outro lado, a formulação de Huysmans a respeito do 
poema em prosa, de certa forma, também vai ao encontro da 
concepção de Gustave Flaubert do “livro sobre nada”. Enquanto 
o autor de Madame Bovary se refere a uma narrativa caudalosa, 
na qual a banalidade da vida seria tratada com um estilo que a 
dissolvesse, Huysmans contempla seus poemas em prosa, que em 
geral desenvolvem a temática da vida banal, como um concentrado, 
o gênero literário que se caracteriza por ser uma forma curta em 
prosa condensando obras naturalistas em potencial, a serem 
desenvolvidas. O poema em prosa corresponde a uma forma 
breve, que se encerra em si. É apenas ao ser diluído em uma 
narrativa (novela ou romance) que o condensado ou a suculência 
se dilata, acrescidos os elementos acessórios que caracterizam 
uma forma literária longa.
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O poema em prosa “Ritournelle” poderia ser visto como um 
romance naturalista concentrado, no qual bastaria ao escritor 
desenvolver os personagens e acrescentar elementos narrativos 
e descritivos para que ele se tornasse algo aparentado à forma 
caudalosa que Flaubert idealizava. Huysmans realiza o movimento 
de diluição do condensado de carne com “Le Poème en prose des 
viandes cuites au four”, transformado posteriormente na novela À 
vau-l’eau. Os dois poemas em prosa têm como tema o cotidiano, 
seja ele circular, dando voltas e chegando sempre ao mesmo lugar 
(como em “Ritournelle”), seja aquele que transcorre sem muitos 
sobressaltos nem perspectivas (como em “Le Poème en prose des 
viandes cuites au four”).

O fato de a própria definição de poema em prosa de 
Huysmans estar presente em um romance deixa evidente o 
caráter experimental de suas obras, nas quais os gêneros literários 
muitas vezes se interpenetram. Tal procedimento metadiscursivo 
aposta na autorreflexividade. Guardadas as devidas proporções, 
Huysmans tem em comum com Flaubert a preocupação com 
o banal e o medíocre, que estetiza em seus poemas em prosa, 
convergindo para as estéticas e técnicas picturais prezadas por 
ele. Os poemas em prosa e os outros gêneros literários praticados 
por Huysmans, em parte pela estética e pela temática atreladas à 
banalidade e à trivialidade, são, evidentemente, englobados pelo 
seu projeto de naturalismo.
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PRESENÇA DA REVISTA LE MUSÉE DES FAMILLES, 
LECTURES DU SOIR, NO JORNAL CARIOCA O CHRONISTA

Sabrina Baltor de Oliveira1

Quanto mais avanço na pesquisa a respeito das publicações 
literárias nos jornais brasileiros da primeira metade do século 
XIX, sejam elas traduções de escritores europeus ou os primeiros 
contos e romances da literatura brasileira, mais me deparo com 
referências ao jornal carioca O Chronista e mais me convenço da 
sua importância fulcral para a divulgação de textos literários em 
periódico e a formação de um público leitor brasileiro.

Além de ter sido um dos primeiros a separar uma ou até mesmo 
duas seções dedicadas à publicação de textos mais culturais como 
crônicas históricas, críticas teatrais, faits divers, artigos filosóficos, 
textos sobre geografia e, sobretudo, textos literários, em Parte 
Literária, Científica e Industrial e Variedades, foi igualmente o 
introdutor no Brasil da seção folhetim mais clássica, aquela na parte 
inferior do jornal, desde a primeira página, separada das outras 
seções com um grosso traço preto.

O Chronista existiu durante quatro anos, de 1836 a 1839, e sua 
periodicidade no primeiro ano foi bastante irregular. Começou como 
um jornal de 8 páginas publicado às segundas-feiras. Depois passou 
a ser editado duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, cada 
número com 4 páginas, mas em determinadas ocasiões um ou até 

1 Professora Adjunta da UERJ. Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/
visualizacv.do;jsessionid=261386D1C0B410249397F3CA95B0DB3D.buscatextual_4. 
ORCID iD: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-1635-3025. E-mail: 
sabrinabaltor@gmail.com.
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mesmo os dois números semanais deixavam de ser publicados. Sua 
assinatura era trimestral e os dois primeiros trimestres do ano de 
1836 totalizaram cada um 100 páginas para seus assinantes. Nem 
todas as edições de seu primeiro ano encontram-se digitalizadas 
no site da Hemeroteca Digital, pertencente à Fundação Biblioteca 
Nacional, mas todas as que se encontram disponíveis foram 
analisadas para esta pesquisa.

Vale ressaltar que O Chronista é resultado sobretudo do trabalho 
de Justiniano José da Rocha e de mais dois de seus amigos do curso 
de Direito da Faculdade de São Paulo: Firmino Rodrigues Silva e 
Josino Nascimento Silva (CANO, 2011, p.29). É na tipografia deste 
último, já no Rio de Janeiro, que o jornal é produzido (SOARES, 2006, 
p.5). Paralelamente ao Chronista, Justiniano, apoiador do partido 
conservador e opositor da regência de Feijó, participava também de 
O Atlante, que teve vida bem curta, apenas 28 números de maio a 
agosto de 1836 (CANO, 2011, p.30).

O primeiro número de O Chronista não se encontra digitalizado, 
mas pela periodicidade das seis primeiras edições, identificamos 
como sua data de estreia 16 de maio de 1836. Já em seu segundo 
número, a que tivemos acesso, encontra-se a seção Parte Literária, 
Científica e Industrial, com texto de Victor Hugo sobre o Paraíso 
Perdido de Milton e mais três artigos anônimos: uma espécie 
de crônica, um texto filosófico a respeito das diferenças entre 
filantropia e caridade e outro cujo título é “pretendida antiguidade 
dos chineses”.

É a edição de número 5, de 13 de junho de 1836, no entanto, 
que nos interessará mais nesta pesquisa, pois nela encontramos 
o primeiro texto literário completo publicado inteiramente neste 
jornal. Trata-se de um conto, Werner, episódio da guerra de Argel, 
de Napoléon D’Abrantès, que ocupa praticamente cinco das oito 
páginas deste exemplar. Barbosa Lima Sobrinho em Os precursores 
do conto no Brasil aponta tal texto como um dos primeiros contos, 
no seu formato moderno, distinto da sua tradição popular e oral, 
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a ser publicado em um periódico em solo brasileiro. Tínhamos 
conhecimento até então de apenas um texto publicado antes desta 
data: Hermiona, novela alemã do século XIV, publicado no jornal 
O Beija-Flor, em 1830. No entanto, Hermiona, que é considerado 
por Hélio Lopes em Literatura Fantástica no Brasil, o primeiro 
texto fantástico divulgado em nosso país (1997, p.190), não é 
exatamente um conto, mas uma anedota retirada do romance 
Anne of Geierstein de 1829 que integra os Waverley novels de 
Sir. Walter Scott, como revelaram, em artigo, Xavier e Fernandes 
(2014, p.494).

Lima Sobrinho afirma que, antes de 1836, alguns jornais 
publicavam sátiras e apólogos motivados pelos debates políticos, 
que O Farol Paulistano, em 1827, chega a publicar a tradução 
de um conto e que, no mesmo ano ainda traduz um outro que 
teria aparecido originalmente em La Minerve Française, periódico 
francês impresso de 1818 a 1820. Nesta vasta pesquisa em fontes 
primárias, o pesquisador ainda menciona mais dois textos literários 
publicados pelo Beija-Flor, a tradução de O Colar de Pérolas ou 
Clorinda, de Walter Scott e uma novela nacional Olaya e Júlio ou 
A Periquita. No entanto, ainda que mencione estes textos do final 
da década de 20 e início da década de 30 do século XIX, Barbosa 
Lima Sobrinho também reconhece o valor decisivo e central do 
periódico O Chronista, pois é realmente o primeiro a separar uma 
seção do jornal para a publicação de textos literários e a divulgá-
los de forma constante.

Já em 1836, O Chronista abria suas páginas 
à ficção no que denomina “Parte Literária, 
Científica e Industrial”. Entre outros trabalhos, 
poderíamos apontar a publicação, nesse ano de 
1836, de alguns contos ou novelas, como Werner 
— Episódio da Guerra de Argel, de Napoléon 
d’Abrantes [sic.], de A Luva Misteriosa — Conto 
Fantástico, de uma imitação de Ségur, de O 
Funeral, que era antes uma sátira política, de 
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um conto alemão, Lenore, de algumas crônicas 
sobre a situação do jurado e a da Guarda 
Nacional. Daí por diante, até o desaparecimento 
do jornal em 1839, não cessa mais a publicação 
de histórias estrangeiras, originárias de 
escritores da época, como Nodier, Alexandre 
Dumas, E. Blaze, Soulié, Achille Gallet, Eugênia 
Foa e outros. (SOBRINHO, 1960, p.12)

Embora recaia em algumas imprecisões de datas, sobretudo 
a respeito da introdução do romance-folhetim no Brasil, ao dizer, 
por exemplo, que a publicação de O Capitão Paulo de Alexandre 
Dumas é de 1839, no Jornal do Commercio, e não em 1838, como 
de fato aconteceu, ou que o primeiro romance-folhetim no Brasil 
é de Paul de Kock e não de Alexandre Dumas, a pesquisa de 
Barbosa Lima Sobrinho abre muitos caminhos e dá muitas pistas 
para quem estuda as primeiras publicações e traduções de autores 
estrangeiros no Brasil, a vulgarização da literatura nacional ou 
estrangeira nos periódicos e a formação de um público leitor 
brasileiro. Para muitos de nossos estudiosos e críticos literários, 
como Herman Lima ou Edgar Cavalheiro, as produções literárias 
em prosa no Brasil começam por volta de 1841 com Joaquim 
Norberto de Sousa e Silva, que publica um folheto chamado As 
Duas Órfãs. Outros críticos vão ainda mais longe e consideram 
apenas Machado de Assis como o nosso primeiro contista. Barbosa 
Lima Sobrinho tem razão em afirmar que: “A história literária do 
Brasil ganharia pelo menos 10 anos, se se escrevesse tomando 
para referência os jornais e não os livros” (SOBRINHO, 1960, p.15).

Vale ressaltar que é a partir do sucesso da publicação de 
textos literários em O Chronista, seja primeiramente na seção Parte 
Literária, Científica e Industrial, seja na própria seção folhetim 
no rodapé do jornal a partir de 5 de outubro de 1836, seja na 
seção Variedades, que outros jornais e revistas vão incorporar 
definitivamente as produções literárias estrangeiras e nacionais 
em seus números.
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O exemplo de O Chronista não deixaria de 
influir nos jornais da época, arrastando-
os às preocupações literárias, que haviam 
conquistado os jornalistas e escritores 
desembarcados recentemente da Europa. O 
Diário do Rio [sic.], por exemplo, meramente 
noticioso, cria, em novembro de 1837, uma 
seção intitulada “Variedades Literárias”, de 
duração efêmera. Transcreve escritos do 
Periódico dos Pobres e de O Nacional de 
Lisboa, assim como do Panorama. Aos poucos, 
os contos se impõem aos redatores do jornal. 
Os folhetins se tornam habituais, sobretudo 
quando se encerram as sessões do Parlamento. 
Também o Jornal do Comércio se inclina diante 
do gosto pela literatura. Já em começos de 
1837, anuncia diversas novelas e publica, sob o 
título “Variedades”, alguns contos divulgados 
na imprensa europeia. Em 1838, sucedem-se 
contos, novelas e romances nas suas páginas. 
(SOBRINHO, p.12-13)

Pesquisando a respeito das origens do primeiro conto divulgado 
no Chronista, Werner, episódio da guerra de Argel, descobrimos que 
sua publicação original foi em francês no periódico Le Musée des 
familles, lecture du soir, número 37, de junho de 1835. Ele integra 
o segundo volume do periódico, que compreende as edições 
publicadas semanalmente de outubro de 1834 a setembro de 1835. 
Ou seja, um texto publicado originalmente na França chega ao Brasil 
apenas um ano depois, provavelmente traduzido por Justiniano José 
da Rocha, que além da profissão de jornalista, de escritor ocasional, 
foi um dos maiores tradutores brasileiros desta primeira metade 
do século XIX, como aponta Brito Broca no capítulo “O Romance-
Folhetim no Brasil”, do livro Românticos, pré-românticos e ultra-
românticos: vida literária e romantismo brasileiro.

Inicialmente, Brito Broca revela a importância das traduções 
para os folhetins literários dos jornais brasileiros. A razão para o 



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

609

aparecimento de tantas traduções seria a produção nacional ainda 
embrionária, de tal forma que se recorria frequentemente a tradução 
de narrativas que pudessem ser veiculadas pelos periódicos.

Como aqui as condições da nossa novelística, 
ainda incipiente, não permitissem uma grande 
floração de escritores a explorar o gênero 
– embora a influência da mesma se fizesse 
sentir nas figuras mais representativas do 
nosso romance romântico – era natural que 
muitos escritores de menor categoria literária 
se aplicassem em traduzir as produções 
estrangeiras para atender ao interesse do 
público. (BROCA, 1979, p. 175)

Brito Broca, além de destacar a importância das traduções 
literárias de Justiniano José da Rocha para os periódicos brasileiros 
da primeira metade do século XIX, ressalta seu papel central como 
o pioneiro em criar no Brasil a seção folhetim no rodapé do jornal, 
como o implementou quatro meses após a publicação de Werner, 
na edição de O Chronista de 5 de outubro de 1836.

Mas também o Brasil não podia escapar à 
preamar do romance-folhetim que, pode-se 
dizer, dominou quase todos os países, no século 
passado. Justiniano José da Rocha, um dos 
mais notáveis jornalistas políticos do Segundo 
Reinado, foi, destarte, dos primeiros a implantar 
o gênero entre nós. Tendo estudado em Paris, 
verificara ele a grande aceitação do romance-
folhetim na França, e de regresso ao Brasil, 
tratou de adotá-lo nos jornais que aqui passou 
a dirigir.

Começou a traduzir algumas das novelas de maior 
sucesso na época, e não existindo em nosso 
país leis que garantissem os direitos autorais 
dos estrangeiros (mesmo as que garantiam as 
dos brasileiros não eram aplicadas) nenhuma 
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dificuldade poderia antolhar semelhante 
vulgarização. A Justiniano devemos a primeira 
tradução de O Conde de Monte Cristo, de Dumas 
pai, de Os Miseráveis, de Victor Hugo, além de 
outras obras de menor repercussão, como A 
Rosa Amarela e Pele de Leão, de Charles de 
Bernard; As Armas e as Letras, de A. de Lavernay. 
(BROCA, 1979, pp. 176-177)

Embora traga informações pertinentes e relevantes a respeito 
sobretudo das traduções realizadas por Justiniano, Brito Broca 
recai em alguns anacronismos. A seção folhetim do jornal, aquela 
que abriga além de textos literários, críticas de artes, crônicas 
históricas, críticas teatrais, textos de divulgação científicas, críticas 
literárias, textos sobre moda e até receitas culinárias é inaugurada 
no Journal des débats em 1800, mas o romance-folhetim, aquele 
encomendado pelo dono de jornal, publicado em capítulos e que 
será responsável tanto pela popularização dos romances, como 
pelo aumento do número de leitores, na França e no mundo, surge 
em 1836, com o La Presse de Émile de Girardin e o Le Siècle de 
Armand Dutacq.

No Brasil, o primeiro romance-folhetim a ser publicado é O 
Capitão Paulo de Alexandre Dumas, de 31 de outubro de 1838 a 
27 de novembro do mesmo ano, publicado em 18 capítulos, quase 
de dois em dois dias, pelo Jornal do Commercio. Sua publicação na 
França ocorre no mesmo ano, apenas 4 meses antes a se contar pelo 
fim da publicação, de 30 de maio a 23 de junho no jornal Le Siècle, 
também com 18 capítulos, tendo a mais somente um epílogo.

Assim, embora Justiniano José da Rocha e seu jornal O 
Chronista tenham um papel pioneiro na divulgação de textos 
literários em periódicos na primeira metade do século XIX, sua 
importância sobretudo será a de criar, num primeiro momento, 
uma seção cultural em seu jornal, Parte Literária, Científica e 
Industrial que se assemelhava às seções Variedades e folhetim dos 
periódicos franceses pelos textos que esta seção acolhia, ou seja, 
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curiosidades, crônicas históricas, críticas literárias, textos filosóficos 
e de divulgação científica e, até mesmo, textos literários completos, 
como o conto Werner, episódio da Guerra de Argel; em um segundo 
momento, a partir do dia 05 de outubro de 1836, ao inaugurar no 
Brasil, a seção folhetim como a conhecemos nos jornais franceses, 
no rodapé do jornal, separado do restante das seções que tratam 
de questões administrativas, políticas e econômicas com uma 
grossa linha preta. É verdade que O Chronista abriu o caminho para 
o aparecimento, a divulgação e até mesmo para o protagonismo 
dos textos literários nos periódicos brasileiros de uma boa parte do 
século XIX, mas o romance-folhetim, surgirá no Brasil apenas 2 anos 
depois com O Capitão Paulo no Jornal do Commercio, seguindo os 
modelos originais criados por Émile Girardin em La Presse e Armand 
Dutacd em Le Siècle.

Ainda que não tenha trazido o romance-folhetim da França 
como afirma Brito Broca, é verdade que Justiniano fez parte de seus 
estudos em Paris, como nos informa Jefferson Cano:

Se os leitores fluminenses já estavam 
familiarizados com os feuilletons pela 
circulação da imprensa francesa, de Justiniano 
pode-se supor que os saboreava mesmo antes 
que cruzassem o mar, quando ainda cursava 
o secundário no Colégio Henri IV, em Paris, 
onde reza a tradição (ou o folclore) que teria 
merecido elogios do rei Carlos X, presente a seu 
exame de latim. (CANO, 2011, p.29-30)

A verdade é que, se tivermos de apontar algum responsável 
direto pela presença constante dos textos literários em jornais 
brasileiros, facilmente indicaríamos Justiniano José da Rocha 
e seu jornal O Chronista. Com muito menos sucesso financeiro 
do que gostaria, ele pode realmente ser considerado o Émile de 
Girardin brasileiro. Mesmo que não tenha trazido o romance-
folhetim, esse mérito cabe ao Jornal do Commercio, foi aquele 
que incentivou tal empreitada pelo relativo sucesso e renome 
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alcançados pelo Chronista, justamente pelo que o diferenciava 
de outros jornais da época puramente noticiosos e dedicados 
à economia, ao comércio e ao debate político: a presença 
constante de textos culturais e literários.

Neste primeiro ano de 1836, o periódico que serviu de modelo 
para O Chonista não foi o La Presse, que surgia na França em julho 
deste ano, ou seja, dois meses depois da estreia de O Chonista, 
mas outro periódico de Émile de Girardin: Le Musée de Familles, 
lectures du soir. Como já mencionamos, foi desta revista que O 
Chronista retirou o primeiro conto completo a ser publicado em 
suas páginas, Werner, episódio da guerra de Argel, de Napoléon 
d�Abrantès, e, cinco meses depois, em 2 de novembro, também 
extrai de suas páginas uma crônica histórica, que mais parece um 
conto, de Henry Berthould, intitulada A última conversação. Este 
texto foi obtido igualmente do segundo volume de Musée des 
familles, mas a edição é a de número 15, de janeiro de 1835.

Como se sabe, Émile de Girardin é um dos revolucionários 
da imprensa francesa do século XIX, seu poder e influência 
política eram enormes e seus periódicos circularam durante 
décadas com enorme sucesso. Como ressalta Charles Giol, em 
“Magasins”, lectures familiales et conseils pratiques: la presse 
pratique généraliste, tal êxito não foi diferente com Musée des 
familles, revista surgida em outubro de 1833, na esteira de outro 
triunfo de Girardin, Le Journal des connaissances utiles, lançado em 
outubro de 1831 e que foi o primeiro jornal a ter uma tiragem de 
mais de 100 mil exemplares (2011, p.573).

Tanto Le journal des connaissances utiles quanto o Musée 
des familles foram inspirados, por sua vez, pelas revistas de 
conhecimentos gerais ilustradas que também surgiram no início da 
década de 30 na Inglaterra, como o Penny Magazine. A definição 
dada a esse tipo de periódico oferecida por Jean-Pierre Bacot em 
Panorama de la presse illustrée du XIXe siècle caberia perfeitamente 
para as seções culturais inauguradas pelo Chronista, sobretudo a 
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pioneira Parte Literária, Científica e Industrial, mas às vezes o perfil se 
mantém em Variedades, e começa a mudar a partir de 5 de outubro 
de 1836, nas Folhas, nome escolhido por Justiniano para traduzir a 
palavra francesa Feuilleton, pois esta claramente passou a publicar 
mais textos literários, crônicas e críticas teatrais. Vale ressaltar que 
este modelo das revistas inglesas e francesas era seguido no conteúdo, 
não na forma, uma vez que o Chronista não possuía ilustrações.

Prioridade foi então dada no Musée des familles e 
no Magasin universel, surgidos os dois em 1833, 
como no Magasin Pittoresque, a um conteúdo 
histórico, geográfico, zoológico, botânico, 
literário, um tipo de complemento cultural na 
formação escolar que começava a se generalizar. 
(BACOT, 2011, p.446)

Embora não tenha enriquecido como Girardin, Justiniano, com 
o Chronista, inaugura definitivamente um novo perfil de periódico 
brasileiro, claramente de inspiração europeia, mas, sobretudo 
francesa, com a presença constantes de textos mais culturais 
e, sobretudo, com muitos textos literários traduzidos e com a 
introdução aos poucos de uma produção nacional. Seu relativo 
sucesso motivará outros periódicos a seguir o mesmo caminho, 
como o já citado Jornal do Commercio, o Diário do Rio de Janeiro, 
o Gabinete de leitura, dentre tantos outros. O objetivo evidente 
de Justiniano era o mesmo de Girardin, modificar o formato e o 
conteúdo do jornal para aumentar o público leitor e assim o número 
de assinantes. Em 5 de outubro de 1836, quando definitivamente 
inaugura a seção folhetim em periódicos brasileiros no rodapé do 
jornal, revela que a revolução que pretende iniciar não é pequena, a 
conclusão de seu artigo inaugural na seção deixa isto claro:

Ocupe-se o resto do jornal com administração, 
com política, com justiça, com legislatura, com 
finanças, indústria, comércio, com todos esses 
assuntos de grande importância na verdade, 
mas que só dizem respeito ao material da vida, 
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ao positivo da existência; o domínio das nossas 
FOLHAS é todo intelectual, elas falarão às 
imaginações, às inteligências. [...] Fazer aparecer 
em nossa população a primeira necessidade da 
civilização moderna – o desejo de ler – dar-lhe 
incremento, e fomentá-lo, oferecer leitura que 
distraia das lidas da existência, das amofinações 
do trabalho, dos tédios da inocupação. Eis o que 
temos em vista, eis o que esperamos conseguir. 
(O CHRONISTA, 5 de outubro de 1836, p.10)

Se sozinho Justiniano não conseguiu atingir plenamente o 
objetivo a que se propôs neste verdadeiro editorial da seção 
folhetim, ao menos, sem dúvida alguma, foi aquele que abriu o 
caminho para que os periódicos brasileiro do século XIX adotassem 
esse perfil moderno e contribuíssem para a formação de uma massa 
de leitores, para um acesso mais fácil e mais abundante da literatura 
estrangeira no Brasil e, por fim, mas não menos importante, para ser 
um lugar que acolhesse e estimulasse a produção literária nacional.
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O RESTO É HISTÓRIA...
Stela Maria Sardinha Chagas de Moraes1

Em 2005, uma série de eventos e atividades culturais desenvolvidas 
no âmbito do Ano do Brasil na França retratou, ainda que de forma 
condensada, a diversidade e riqueza artísticas brasileiras.

Em 2009, Ano da França no Brasil, foi nossa vez de festejar 
a França, e a escola de samba Grande Rio decidiu participar das 
homenagens a este país cujas contribuições culturais tiveram 
um papel preponderante e, por vezes, decisivo na construção da 
identidade do Brasil enquanto nação.

Tendo por título Voilá Caxias! para sempre Liberté, Égalité, 
Fraternité! Merci beaucoup, Brésil! Não tem de quê!, o samba cujo 
enredo é de autoria do carnavalesco Cahe Rodrigues em parceria 
com Hiram Araújo (GALERIA DO SAMBA, 2009) relembra fatos 
históricos que deixaram marcas profundas no imaginário dos 
franceses e dos brasileiros, justificando esta dupla atração entre os 
dois países.

Do mesmo modo, em 2017, a escola de samba São 
Clemente buscará inspiração do outro lado do Atlântico. Com 
Onisuáquimalipanse, a carnavalesca Rosa Guimarães (GALERIA 
DO SAMBA, 2017) coloca sob a luz dos refletores a festa que o 
superintendente de finanças de Luís XIV, Nicolas Fouquet, ofereceu 
ao rei no recém-construído Castelo de Vaux-le-Viconte – evidente 
paralelismo com acontecimentos de ordem política no nosso país.

1  Professora Dra. Associada da UERJ.
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Segunda escola a desfilar, no domingo, 11 de fevereiro 
de 2018, a mesma São Clemente trará para a avenida o samba 
Academicamente Popular. Escrito a muitas mãos, o samba-enredo 
cuja matéria foi sugerida pelo carnavalesco Jorge Luiz Silveira 
(GALERIA DO SAMBA, 2018), ao denunciar a situação da Escola 
de Belas Artes (EBA), traça seu histórico, que remonta à vinda da 
Missão Artística Francesa, em 1816.

Considerando os três temas, um elemento em comum chama, 
de pronto, nossa atenção: a presença da França nos desfiles, seja 
através de personagens e/ou fatos históricos relacionados direta ou 
indiretamente à nossa história.

Fazendo um apanhado de outros desfiles, veremos que os 
temas ligados à França são, de fato, frequentes. À guisa de outros 
exemplos, destaca-se, por um lado, a Acadêmicos da Rocinha 
(GALERIA DO SAMBA, 2009), que, em 2009, homenageara o 
cartunista J. Carlos e a França com um desfile, cujo samba-enredo, 
“Tem francesinha no salão... o Rio no meu coração”, faz alusão a uma 
conhecida marchinha carnavalesca da década de 1960, cantada por 
Emilinha Borba: Can can no carnaval (“Tem francesinha no salão/
tem francesinha no cordão [...]”); por outro lado, a paulista Império 
de Casa Verde (GALERIA DO SAMBA, 2018), que, em 2018, com O 
povo: a nobreza real, usa a Revolução Francesa para falar do cenário 
político do Brasil.

Remontando no tempo, veremos que foi longo o caminho 
percorrido, no Brasil, pelas celebrações do carnaval. No que tange 
à cidade do Rio de Janeiro, a tradição portuguesa do Entrudo 
parece estar na origem dos festejos, como expõe Luís Antônio 
Giron (2002):

O entrudo é uma modalidade de festa que não 
implica representação formal, mas a experiência 
a contrapelo das normas – ou, no termo de Mello 
Moraes Filho –, uma “bacanal asiática situada 
muito além da “frenopatia” civilizada do carnaval 



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

618

europeu. (1979, p. 94) [...] Noticia um entrudo em 
Portugal, em 1826, com as características que se 
reproduziram no Brasil: uma guerra travada nas 
ruas com farinha, pó-de-arroz, limões-de-cheiro 
e água jogada em bacias e talhas (MORAES 
FILHO, 1979, p. 90). (GIRON, 2002, p. 188)

Se até 1852 tais festejos imperam no país – embora o carnaval 
nos moldes de Veneza já estivesse em moda nos bailes aristocráticos 
–, em 1853, são abolidos, passando a sofrer perseguição policial. 
Data de 1852, logo, do último ano em que os jogos do entrudo 
são considerados legais, o Zé Pereira, desfile de amigos fazendo 
algazarra, regada a bebida, ao som de zabumba e tambores.

Para Gonçalves Dias (apud GIRON, 2002, p. 191), já em 1849, 
embora o entusiasmo carnavalesco no Rio não tivesse acabado, 
estava “se aprimorando”: “Dentro em pouco não se entrudará, 
molhando-se com água nem empoando-se de goma e de talco, mas 
teremos o folguedo, as mascaradas e as danças de Veneza e Paris”.

Giron (2002, p. 194) resume, a seguir, a análise feita por Gonçalves 
Dias sobre os dois festejos, a saber, o Entrudo e o Carnaval:

Gonçalves Dias exulta com o intercâmbio erótico 
que o Carnaval coberto oferece; um rito no qual 
todos os participantes querem se exceder a si 
próprios até “a última gota do cangirão das três 
noites”. O espírito então se lembra que é terra 
e a ela retornará. [...] Medievalesco, o entrudo 
propõe a universalização do trote; este se 
converte em regra imperiosa e compartilhada. Já 
o baile de máscaras impõe a norma do disfarce, 
subterfúgio para a sedução e a disseminação 
da palavra, mascarada em objeto de prazer; no 
baile, o verbo ocupa a função de gozo, destinado 
a não se realizar.

Giron parece vir ao encontro de Damatta quando este, aludindo 
ao fato de serem, os grupos de carnaval, “formas de associação das 
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mais autênticas e espontâneas” (DAMATTA,1997, p. 123), expõe 
sua tese de que “são um modo de dialogar com as estruturas de 
relações sociais vigentes na realidade brasileira” (DAMATTA, 1997, 
p. 123-124):

Por isso, o carnaval é múltiplo e permite o 
exercício de uma criatividade social extrema. 
É que nele celebramos essas coisas difusas e 
abrangentes, essas coisas abstratas e inclusivas 
como sexo, o prazer, a alegria, o luxo, o canto, 
a dança, a brincadeira. Tudo isso é resumido na 
expressão “brincar o carnaval”. Se o carnaval 
celebrasse a ligação sexual (e não o sexo), 
estaria centrado numa estrutura e seria a 
festa dos casais e da união. Seu dono seria o 
casamento (essa rotina do sexo, essa máquina 
de reprodução social). Se ele, por outro lado, 
celebrasse o pertencimento a um grupo 
permanente, estaria circunscrito a um grupo 
exclusivo. [...] Mas o ponto focal desse rito é 
o universo humano, com sua perene sugestão 
de inclusividade e comunidade. Por tudo isso, o 
carnaval não tem dono. Por tudo isso, o carnaval 
– como já vimos – é do povo. (DAMATTA, 1997, 
p. 121 – 122)

Do entrudo, cujo auge se situa entre o século XVIII e a primeira 
metade do século XIX, passando pelo primeiro baile carnavalesco 
carioca, por volta de 1840, pelo primeiro clube carnavalesco do 
Rio, em 1855, além dos corsos, carros alegóricos, e dos bailes 
(privados - em clubes, sociedades, hotéis - ou públicos), pelos 
cordões, ranchos, blocos, até chegarmos ao primeiro concurso 
de escolas de samba, e, finalmente, aos concursos atuais, de 
fato, muito haveria ainda a ser contado. Devido, no entanto, aos 
limites impostos pelo formato do trabalho, vamos nos ater, nesta 
introdução, a um breve comentário sobre o período posterior à 
expulsão dos populares do centro da cidade do Rio, em decorrência 
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das obras de remodelação da cidade feitas sob Pereira Passos. Como é 
do conhecimento de todos, tais modificações propiciaram a favelização 
dos morros, e é nesse novo contexto urbano que se dará a criação das 
escolas de samba e, posteriormente, a institucionalização do carnaval, 
pela prefeitura (NASCIMENTO, 2018, p. 80).

Rodrigo Alzuguir (apud SUKMAN e ALZUGUIR, 2021, p. 28) 
assinala a importância da Praça Onze para a história do samba e 
do carnaval até sua demolição, sob Getúlio Vargas, para dar lugar à 
avenida que leva seu nome, cortando o centro da cidade, em linha 
reta, até a Zona Norte.

Encravada na Pequena África carioca, no bairro 
da Cidade Nova – vizinha do Estácio de Sá, 
próxima do Morro da Providência, da Central do 
Brasil e da Zona Portuária, não muito distante 
de Mangueira [...] a praça foi confluência 
de blocos, cordões e ranchos carnavalescos 
protagonizados pela “raia miúda” carioca (em 
contraponto ao carnaval da elite, que acontecia 
na parisiense avenida Rio Branco).

Referindo-se à lendária vizinhança com gafieiras e clubes 
dançantes lendários, Alzuguir (apud SUKMAN; ALZUGUIR, 2021, p. 
28) acrescenta:

[...] foi palco dos primeiros desfiles de escola 
de samba, entre elas, as pioneiras Deixa Falar, 
Estação Primeira de Mangueira, Vai como 
Pode (atual Portela) e Vizinha Faladeira, que 
legaram ao país o seu maior gênero musical: 
o samba a la [sic] Estácio de Sá – feito para 
desfilar, ou segundo Ismael Silva, se andar 
“para frente com espalhafato”.

Com efeito, vale lembrar, com Jackson Raymundo (2019, p. 100): 
“Tal qual o carnaval de rua contemporâneo, os gêneros musicais 
foram se transformando de acordo com a moda corrente: polcas, 
valsas, tangos, quadrilhas, “cake-walks”, maxixes [...]”.
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Convém notar que, inicialmente, o samba não era aceito pela 
classe dominante e só a partir de 1917 ganha destaque nos festejos 
carnavalescos dando ensejo a competições.

De acordo com Nascimento (2018, p. 66),

[...] no fim dos anos 20 (vinte), o samba havia 
empreendido o caminho rumo à respeitabilidade 
e o nome “escola” se afirmava. Longe de serem 
agrupamentos desordeiros, as novas formações 
estavam demonstrando sua importância na 
transmissão de saberes. Tal denominação 
demonstra o desejo de reconhecimento, pela 
sociedade, não somente do samba, mas também 
do negro, uma vez que a educação é entendida 
como a via para esse reconhecimento.

Sendo assim, na década de 1930, o samba, que vinha perdendo, 
gradativamente, “os significados de dança e festa” (NASCIMENTO, 
2018, p. 80), vai se definindo como gênero musical, “e o carnaval, 
principalmente por meio das escolas de samba, passa a ser quase 
que um sinônimo de samba” (2018, p. 80).

No ano de 1932 ocorre o primeiro concurso competitivo de 
escolas de samba, que ganham real visibilidade ao aparecerem no 
jornal patrocinador do concurso, Mundo Sportivo.

Já no ano de 1933, outro será o jornal patrocinador – O Globo, 
que estabelecerá os quesitos a serem avaliados nos desfiles: “[...] 
poesia do samba, enredo, originalidade e conjunto. A letra do 
samba, portanto, seria levada em consideração pois era um fator 
importante na regulamentação ideológica/estética do samba” 
(NASCIMENTO, 2018, p. 81).

E foi justamente um repórter do jornal O Globo que, ao 
comentar o desfile, destacou “um samba principal que estava de 
acordo com o enredo” (NASCIMENTO, 2018, p. 81).

De fato, até aquele momento, eram os ranchos que 
apresentavam um tema como fio condutor de seus desfiles 
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enquanto “as escolas tinham o costume de desfilar com dois 
sambas, um na ida e outro na volta” (NASCIMENTO, 2018, p. 81): 
“Os sambas eram improvisados na hora do desfile com versos 
alusivos a tudo o que estava acontecendo e com estribilhos 
populares conhecidos do público” (2018, p. 81).

 É interessante notar que, segundo o citado estudo de 
Damatta (1997, p. 130), as escolas de samba seriam obrigadas a 
representar um tema brasileiro. Já em Escolas de samba, identidade 
nacional e o direito à cidade, Nelson da Motta Fernandes (2012, s.p.) 
apresenta um outro ponto de vista:

O modo como as escolas de samba se apropriaram 
dos temas nacionais nos sugere que elas o 
fizeram de forma estratégica, principalmente 
quando utilizaram o próprio samba como enredo, 
valorizando-o, promovendo-o e relacionando-o 
com problemas do presente.

Nitahara (2015, s.p.), citando Luis Antonio Simas, assinala o 
fato de as escolas de samba surgirem no momento pós-abolição, 
em que os negros buscam a aceitação na sociedade urbana 
enquanto o Estado tenta disciplinar as manifestações culturais dos 
descendentes de escravos.

Após a década de 60, Simas lembra que as 
escolas de samba eram formadas, em sua 
maioria, por pessoas negras que cantavam a 
“história branca”. “As escolas de samba eram 
essencialmente negras na sua origem, mas os 
enredos não eram, porque contavam a história 
oficial. A temática negra começa a entrar nas 
escolas de samba especialmente a partir da 
virada para os anos 60, quando a África estava 
sendo discutida, o processo de descolonização 
afro-asiática”.

A Deixa Falar, em 1932, teria sido a primeira escola de samba a 
apresentar um tema histórico sobre a revolução de 30 - “A Primavera 
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e Homenagem à Revolução de Outubro”, desagradando a muitos 
fundadores de ranchos tradicionais (NASCIMENTO, 2018, p. 81).

Coelho Neto (apud NASCIMENTO, 2018, p. 82), no entanto, 
sugerindo que fossem adotados motivos cívicos nas exibições, 
declarou em tom profético: “[...] um dia, o povo aprenderá 
alegremente em espetáculo artístico a amar o Brasil através da 
poesia de suas lendas, dos episódios de sua história, e dos feitos 
dos seus heróis”.

Certamente, é o que se verificará, com o passar do tempo. 
Para alguns autores, a obrigatoriedade de apresentar temas 
nacionais teria sido uma imposição do governo Vargas. De acordo 
com Nelson da Nóbrega Fernandes (2012, s.p.), no entanto,

[...] a rápida ascensão das escolas de 
samba, naquele momento marcada pelo 
reconhecimento oficial, não foi conduzida 
pelo Estado ou por elites nacionalistas, já que 
apesar de haver nacionalizado seus enredos, 
como ambas certamente queriam, os sambistas 
o fizeram ao seu modo, tornando o samba o 
grande tema nacional. Ou às vezes nem isso, 
pois com grande liberdade frente ao enredo 
geral estabelecido pela UES, Paulo da Portela 
aproveitou-se de “A vitória do samba” para 
homenagear a bela natureza e os serviços 
prestados ao Rio de Janeiro pela baía de 
Guanabara e sua singular geomorfologia.

Retomando, pois, os três sambas-enredo citados no início deste 
artigo, constatamos, como comentado anteriormente, o relato 
de fatos e a citação de personagens históricos da França. O olhar 
atento para esses três desfiles carnavalescos parece apontar para 
algo além da simples manifestação de apreço pela cultura francesa.

Se o desfile da Grande Rio marca, como anteriormente 
demonstrado, uma série de fatos históricos de grande importância 
para o Brasil e a França, o samba-enredo da escola do município de 
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Caxias não deixa dúvidas: atração não é sinônimo de submissão. É o 
que nos revela, de imediato, o título que, ao misturar o português e 
o francês, apresenta os interlocutores do diálogo que se (e)anuncia 
entre o Brasil e a França.

Aliás, é necessário assinalar que são várias as transcrições do 
título que aparecem nos diversos sites consultados. Acreditamos, 
no entanto, que o mais fiável seja o encontrado na justificativa 
do tema, publicada pela Galeria do Samba (GALERIA DO SAMBA, 
Carnaval 2009), e que vem confirmada pela chamada do desfile 
no momento da transmissão, pela rede Globo (Desfile Completo 
Carnaval 2009 – Acadêmicos do Grande Rio).

Em todos os casos, podemos notar um certo abrasileiramento 
da transcrição do título, a palavra Voilá, por exemplo, com 
acento agudo ao invés de grave, como em francês. Egalité, com 
maiúscula, sem acento no primeiro e, poderia ser francês; mas, 
egalité, com minúscula e sem acento, teria, talvez, o objetivo de 
manter a pronúncia francesa do e fechado: /e/. Seria, no entanto, 
contraditório, uma vez que, em todas as situações, foi mantido o 
acento agudo no último e o que, em português [do Brasil], além 
de marcar a sílaba tônica, indica o timbre aberto da vogal em 
questão: /□/.

Esse detalhe que poderia denotar, tão somente, o 
desconhecimento da ortografia francesa, não poderia, também, 
constituir um traço de independência – leia-se, não- subserviência - 
dos autores face à língua estrangeira? 

Também na última estrofe, o verso Le mon amour é a França, 
trazendo dois determinantes para o substantivo amour (amor) 
– Le (O) e mon (meu), respectivamente – levantam a dúvida: 
desconhecimento das regras da língua francesa ou releitura à 
brasileira da expressão? Porque, em francês, mesmo oralmente, 
o grupo nominal determinante possessivo + nome nunca vem 
precedido por outro determinante, seja artigo definido, seja 
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demonstrativo, enquanto, em português, a dupla determinação 
antecedendo o substantivo é possível e, mesmo, corrente2.

A análise da letra do samba-enredo da Grande Rio (GALERIA 
DO SAMBA, 2009) parece vir ao encontro da constatação de trocas 
e afinidades entre a França e o Brasil pautadas nos princípios de 
liberdade, igualdade e fraternidade:

O rei sol bordado em ouro e a corte... A brilhar
Champagne, um baile pra comemorar
Mistérios da Terra Brasilis vão se revelar
Navegando não imaginava encontrar
Ver tanta beleza seduzindo o meu olhar
Um grito tupinambá tocou meu coração
E foi saindo “a francesa” Villegagnon
Assim nascia São Sebastião

A força de um povo que revoltado... Se uniu
Cruzou fronteiras “movimentando” meu Brasil
Vem o anseio de alcançar liberdade
Meu lema é egalité, fraternidade

Eu vi nascer
Um novo dia florescer
Sonhei com as cores de Debret
Emoldurando o amanhecer
Me encantava!
Quando eu sentia seu perfume pelo ar
A Ouvidor era Paris a desfilar
O grande cabaré, na Cidade Luz
Sonho ou ilusão que me conduz
De um “passo”, fiz um traço no compasso da 
paixão
É o vôo da evolução
Flores pra nação que sempre estendeu a mão
É festa, carnaval é união.

Minha alma é tricolor!
O meu orgulho é minha bandeira. Oui. Voilá!

2  É o que podemos observar já nos títulos das canções O meu amor, de Chico 
Buarque e Este teu olhar, de Tom Jobim. 
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A Grande Rio balança
Le mon amour é a França
Vem brindar!

De fato, durante todo o desfile, o que se vê são paralelismos 
de interesse e atração entre os dois países: a vinda dos primeiros 
franceses ao Brasil em busca da madeira de coloração vermelha, 
seguida por Villegaignon e o desejo de se estabelecer uma França 
Antártica no local que, mais tarde, se tornaria a cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro; posteriormente, as ideias da Revolução 
Francesa inspirando nossos revolucionários; mais tarde, a vinda 
da Missão Francesa e a fundação da Escola de Belas-Artes; em 
seguida, a modernização da cidade do Rio à imagem da Paris de 
Haussmann; inversamente, o avião de Santos Dumont, ponto de 
partida para os “voos da evolução francesa” e sua tecnologia.

Finalmente, o carnaval que irmana – leia-se, iguala – franceses 
e brasileiros, misturando Sa Magesté Carnaval de Nice e o Rei 
Momo do Rio.

Passando ao segundo enredo de nosso corpus, nos deparamos 
com o misterioso Onisuáquimalipanse (GALERIA DO SAMBA, 2017), 
da Escola de Samba São Clemente, em 2017.

Contam… que o governante de um país
dançava as noites tão feliz
e brincava mascarado
do zum zum do carnaval
bailou… como o astro-rei de um poema
ao final da cena
houve aclamação geral

O sol… a partir desse tal dia
ganhou a honraria de símbolo real

Daí então o ministro do tesouro
ergueu a peso de ouro
um palacete e convidou
o soberano que encantou-se nos jardins
com a beleza se mirando nas águas do chafariz
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foi assim que descobriu nessa festança
que havia comilança em sua pátria mãe gentil

Chega ao fim tanta cobiça
quem levou não leva mais
majestade da justiça
palavra de rei não volta atrás

Usando a mesma régua e o mesmo traço
construiu-se outro palácio
de imponência sem igual
ecoam pelos ares de Versalhes
os acordes de um baile suntuoso e triunfal

A coroa do sol vem me coroar
alumiou, deixa alumiar
que hoje o rei sou eu
brilhando com a ginga que o samba me deu 

É interessante notar que os personagens do samba-enredo 
não têm seus nomes revelados. Para um conhecedor da história da 
França, no entanto, o episódio a que se refere não deixa dúvidas. Tão 
pouco seus protagonistas. O primeiro, Nicolas Fouquet, nomeado 
superintendente de finanças por Mazarino, terá uma ascensão 
rápida. Com a missão de salvar as finanças, colabora com Colbert, 
intendente particular do Primeiro Ministro.

Ele goza de mais prestígio junto aos banqueiros do que o próprio 
rei e serve de intermediário entre o Estado e outros financiadores. 
Ao que tudo indica, como muitos de seus predecessores, ele, de 
acordo com o Larousse on-line, “confunde as verbas do Estado com 
seus proventos e aumenta consideravelmente sua fortuna pessoal” 
(LAROUSSE ENCYCLOPÉDIE, online, tradução nossa).

A construção de Vaux-le-Vicomte e a recepção por Fouquet 
oferecida a Luís XIV e a 600 convidados na inauguração deste 
magnífico Castelo teriam dado ensejo a que Colbert o acusasse 
por desvio de dinheiro público. Condenado à prisão perpétua, é 
conduzido a Pignerol, onde morre em 1680.
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O paralelo com a situação política do Brasil à época do desfile, 
mais do que evidente, parece inevitável. De fato, toda uma série de 
investigações da Polícia Federal do Brasil, que ficou conhecida como 
Operação Lava-Jato, apurou, entre 2014 e 2021, um esquema de 
lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em suborno.

As relações que, para consternação de uns e gáudio de outros, 
se mostraram espúrias entre o partido do governo, seus aliados e 
empresas públicas e privadas resultaram no maior escândalo de 
corrupção3 já visto em território nacional, com desdobramentos 
importantes em estados, municípios, mas também em países 
estrangeiros – principalmente nos parceiros regionais do Brasil. Essa 
conjuntura explosiva contribuiria para a ascensão, anos mais tarde, 
de movimentos populistas (MORAES, 2019, p. 48-55) no país4.

Entrevistada pela imprensa, Rosa Magalhães assim explicou 
o que significa a expressão que dá título ao samba-enredo: “É a 
deformação de Honni soit qui mal y pense, divisa da Ordem da 
Jarreteira, fundada por Eduardo III, no meio do século XIV”5.

3  A corrupção constitui um dos fatores que prejudicam o desenvolvimento 
econômico-social dos países, bem como a qualidade dos seus sistemas políticos. 
Esse fenômeno, no entanto, costuma prosperar com maior facilidade em ambientes 
institucionais disfuncionais que, por sua vez, podem favorecer a ascensão de atores 
populistas. Combinando em sua tradição republicana presidencialismo, federalismo, 
bicameralismo, multipartidarismo e sistema de representação proporcional 
(ABRANCHES, 1988, p. 5-34) o Brasil da Nova República, desde sua instauração, 
em 1989, já passou por dois processos de impeachment, sendo a corrupção uma 
das razões que contribuíram direta ou indiretamente para a queda dos presidentes 
Fernando Collor de Mello, em 1992, e Dilma Rousseff, em 2016.

4  Por populismo, entendemos um fenômeno de caráter autoritário, antielitista e 
antipluralista, que, dentro de seus próprios parâmetros, buscaria corrigir as falhas 
da democracia representativa, o que pode representar um risco à estabilidade do 
próprio sistema político. (MORAES, Dissertação, 2019, p. 14-42).

5  Conta a lenda que a Condessa de Salsbury, amante de Eduardo III, teria deixado 
cair sua liga no meio do salão, durante um baile. O rei, ao apanhá-la, teria exposto a 
condessa a brincadeiras maliciosas dos circunstantes. Diante desse quadro, Eduardo 
III teria exclamado em francês, língua oficial então falada na corte inglesa: Honni 
soit qui mal y pense! criando, no dia seguinte, aquela que, ainda hoje, é a mais 
prestigiosa das ordens do Reino Unido: a Ordem da Jarreteira, cujo símbolo é uma 
liga azul sobre fundo dourado. 
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Quanto à razão da escolha do título, a carnavalesca declarou 
que foi proposital, para atrair a atenção do público. De fato, 
não se pode negar que a expressão oralizada, reproduzindo, 
em português, a sonoridade do francês, provoca um efeito de 
estranheza que, por sua vez, suscita o desejo de pronunciar essa 
espécie de trava-língua misterioso.

Com efeito, Honni soit qui mal y pense é uma expressão cujo 
sentido não parece muito evidente. 

O dicionário on-line L’Internaute propõe uma definição 
interessante6 para a expressão: “Pessoa que vê má intenção em 
palavras sem ideias pré-concebidas” (L’INTERNAUTE DICTIONNAIR, 
online, tradução nossa). E acrescenta7: “Hoje em dia, a expressão 
é utilizada com frequência no sentido irônico, sublinhando, ao 
contrário do que parece exprimir num primeiro momento, a má 
intenção de alguém que quer se passar por inocente” (tradução 
nossa). Já o Dicionário Priberam propõe a seguinte tradução para a 
locução francesa: “Maldito seja quem nisto vir maldade” (PRIBERAM 
DICIONÁRIO, online). Quanto à carnavalesca, sua sugestão de 
tradução seria: “Envergonhe-se quem pensar mal disso”.

A ironia parece ser, então, a tônica do desfile. Nada a estranhar. 
Tradicionalmente, criando um espaço próprio, o carnaval aponta 
para a crítica social. É o que nos explica Roberto Damatta (1997, 
p.121), em seu livro Carnavais, malandros e heróis:

Mas no carnaval as leis são mínimas. É como se 
tivesse sido criado um espaço especial, fora da 
casa e acima da rua, onde todos pudessem estar 
sem essas preocupações de relacionamento ou 
filiação a seus grupos de nascimento, casamento 
e ocupação. Estando, de fato, acima e fora da rua 
e da casa, o carnaval cria uma festa do mundo 

6  Personne qui voit des mauvaises intentions dans des paroles sans arrière-pensée. 

7  Son utilisation contemporaine est souvent ironique et souligne au contraire la 
mauvaise intention de quelqu’un qui feint l’innocence. 
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social cotidiano, sem sujeição às duras regras de 
pertence a alguém ou de ser alguém. Por causa 
disso, todos podem mudar de grupos e todos 
podem se entrecortar e criar novas relações de 
insuspeitada solidariedade. No carnaval, se o 
leitor me permite o paradoxo, a lei é não ter lei.

A letra do samba-enredo fala por si.

Damatta (1997, p. 122) faz também uma relevante observação 
quanto à ideia de que, no Brasil, durante o carnaval, nada é 
levado a sério, pois, “muitas instituições civis têm mudado e 
desaparecido”, enquanto “[...] grupos carnavalescos, pobres, 
imprecisos e despretensiosos, continuam com seu antigo vigor, 
dando uma enorme impressão de perpetuidade, como, aliás, cabe 
às corporações” (DAMATTA, 1997, p. 122).

Academicamente Popular, como referido anteriormente, foi 
o terceiro samba-enredo por nós estudado. Não há como negar: 
plasticamente, o desfile de 2018 da São Clemente foi primoroso.

Ex-aluno da Escola de Belas-Artes, Jorge Silveira, fazendo um 
jogo de palavras, demonstrava que a Academia de artes, desfilando 
na avenida, podia se tornar popular. E, de forma estratégica, 
intentava atrair a atenção do público – e das autoridades – para 
a importância da instituição cuja criação data da vinda da Missão 
Francesa para o Brasil.

É o que sublinham, dentre outros, o título e subtítulo do G1 de 
11 de fevereiro de 2018 (G1 - O GLOBO, 2018):

São Clemente tenta título inédito com desfile 
sobre os 200 anos da Escola de Belas Artes. São 
Clemente conseguiu dar toque popular a tema 
erudito. Escola de Belas Artes formou artistas 
renomados e também vários carnavalescos.

Não é, portanto, de admirar que o carnavalesco Jorge 
Silveira escolhesse um tema aparentemente distante do 
centro gravitacional de interesses da população. Ainda mais se 
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considerarmos que, em 2016, a EBA esteve presente em todos os 
noticiários, de todas as mídias, uma vez que parte do prédio em 
que estava situada foi destruído pelas chamas.

Mas como fazer para que o tema, acadêmico por excelência, 
chegasse a seu destinatário – o povo e, mais especificamente, os 
foliões – de maneira a se transformar em desfile, logo, em samba-
enredo cantado e dançado na avenida pelos componentes da escola 
de samba, de forma a contagiar o público e se tornar popular?

Vem ver! Convidei Debret
Pra pintar o desfile do meu carnaval [...].
(GALERIA DO SAMBA, 2018)

De fato, a principal inspiração foi a obra de Jean-Baptiste 
Debret, um dos fundadores da Escola (de Belas-Artes) que integrou 
a Missão Artística Francesa e retratou o cotidiano do Rio de Janeiro 
da época em suas aquarelas.

A Missão Artística Francesa, vinda para os trópicos em 25 
de março de 1816, constituirá, portanto, um dos marcos para o 
desenvolvimento do estudo das artes no Brasil.

Depreende-se, daí, o entrelaçamento das duas histórias, ou 
seja, a da EBA e a da Missão Artística Francesa no Brasil.

No desfile da São Clemente, fica bastante clara a homenagem 
que Jorge Luiz Silveira (GALERIA DO SAMBA, 2018) presta, de um 
lado, aos 200 anos da Escola de Belas-Artes, de outro, aos 200 anos 
da vinda da Missão Artística Francesa.

Vem ver! Convidei Debret
Pra pintar o desfile do meu carnaval
A arte neoclássica impera
No Brasil colonial
Dom João! Em nobres traços vê inspiração
E faz um Rio à francesa
Erguendo os pilares do saber
Emoldurando… A exuberante natureza
Onde toda forma se mistura
À mais perfeita arquitetura
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É a força da mata! Salve, São Sebastião!
Onde o artista encontra o povo, a beleza desse 
chão
Viu no tom a negritude, viu no índio a atitude
O esplendor de uma nação

Ao ver a minha obra na avenida
Relembro dos artistas imortais
É a brasilidade dando vida
À arte dos salões aos carnavais
Hoje “quem chorava vai sorrir”
Os manuais vão reluzir
A “missão” no peito de quem ama
Em manter acesa “chama”
Recriar os 200 anos de história
Numa linda trajetória
Academicamente popular
A mais bela arte o samba me deu

Fiz da São Clemente o retrato fiel
Os traços mais finos, com as bençãos de Deus
Deslizam no meu papel.

Importante homenagem, não resta a menor dúvida, diante não 
só do sistemático apagamento de nossa herança cultural francesa, 
mas também, e sobretudo, do voluntário descaso para com nossa 
história por parte do poder público.

E é, sem dúvida nenhuma bastante tocante e significativa, já no 
final do desfile, a aparição do tripé Quem chorava vai sorrir com a 
maquete da EBA em chamas.

A esse propósito, é bastante relevante o comentário de Jorge 
Silveira na sinopse do desfile (GALERIA DO SAMBA, 2018):

Foram grandes as barreiras e desafios vencidos. 
Até mesmo o fogo que atingiu a sede da EBA 
(Escola de Belas Artes) recentemente não tem 
o poder de apagar sua história. É das chamas 
que ela há de se reerguer, como uma Fênix 
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que renasce: “quem chorava vai sorrir”. Nessa 
ópera carnavalesca, nossa escola honrosamente 
apresenta sua tese, para ser avaliada pela banca 
popular, saudando a história da Escola de Belas 
Artes. Nossa defesa é o próprio desfile em si: ao 
adentrar a passarela em 2018, a escola de samba 
da Zona Sul será a grande confirmação de que era 
destino da EBA dar as mãos ao povo em forma de 
um carnaval “Academicamente Popular”.

Voltando à inversão propiciada pelo carnaval, retomemos 
Damatta (1997, p. 126) ao se referir, de modo específico, à 
denominação escola de samba:

Aliás, o mesmo ocorre com o nome “escola” 
de samba, grupo que surge – como vimos – 
corporativamente e investido, como o nome 
sugere, nas funções de “ensinar” o “samba”, 
a dança, o sexo e a alegria. Desse modo, é 
justamente quando a sociedade brasileira se 
abre para as “brincadeiras”, para as ligações 
possíveis somente durante o carnaval, que 
surge o fenômeno do agrupamento de pessoas 
que cantam, dançam e se vestem de modo 
estruturado, com o dinamismo e o movimento 
apropriados à festividade.

Continuando sua análise sobre a expressão “escola de samba”, 
Damatta (1997, p.127) afirma ainda:

O nome “escola”, para designar a associação de 
pessoas destituídas no mundo cotidiano, coloca 
mais um paradoxo do mundo carnavalesco. Pois 
trata-se de um nome fixado pelo tempo para 
grupo sabidamente ignorantes, sistematicamente 
perseguidos pela polícia e residentes nas favelas 
dos morros do Rio de Janeiro. Eles que, no 
mundo diário, vivem aprendendo nossas regras 
e ocupam nossas cozinhas e oficinas, surgem 
agora como professores, ensinando o prazer de 
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viver atualizado no canto, na dança e no samba. 
Revelam, por trás de um surpreendente poder 
de arregimentação e ordem, uma fantástica 
vitalidade e amor à vida. Tudo isso que se traduz 
por generosidade e que é típico daquelas camadas 
sistematicamente exploradas. Afirmo, portanto, 
que o nome escola de samba tem, entre outros, 
um significado altamente compensatório.

“Altamente compensatório”, também, foi o decreto de 2008, 
assinado pelo prefeito César Maia:

As escolas de samba possuem uma relevância 
cultural tamanha para a cidade do Rio de Janeiro, 
que em 2008, o então prefeito, Cesar Maia, 
decretou que as escolas de samba que desfilam 
no munícipio do Rio de Janeiro, são patrimônios 
culturais cariocas.

No decreto afirma-se que as festas e 
celebrações, que t[ê]m a cidade como palco, 
incluído aí o carnaval e os desfiles das escolas 
de samba, são momentos de identificação 
cultural coletiva e de civismo de uma sociedade; 
reconhece a importância cultural do desfile 
das escolas de samba como ponto máximo do 
Carnaval carioca, que reflete a forma alegre e 
irreverente da população carioca festejar a vida 
e da sua capacidade de organizar e produzir 
um espetáculo coletivo grandioso e chama a 
atenção para a necessidade de se preservar a 
memória cultural através dos seus modos de 
fazer e de celebrar. 

A Secretaria Extraordinária de Promoção, 
Defesa, Desenvolvimento e Revitalização do 
Patrimônio e da Memória Histórico Cultural da 
Cidade do Rio de Janeiro teve a incumbência de 
inscrever os bens culturais no Livro de Registro 
dos Saberes, no Livro de Registro das Formas de 
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Expressão e no Livro de Registro das Atividades e 
Celebrações. (NASCIMENTO, 2018, p. 68)

Encaminhando-nos para o encerramento do presente 
artigo, lembramos que, apesar da língua e da literatura francesa 
participarem, de maneira inegável, como pudemos ver nessa breve 
explanação, dos alicerces de nossa cultura e história, o ensino 
do francês e, consequentemente, da cultura veiculada por essa 
língua, vêm sendo questionados e deixados de lado na educação 
oficial brasileira.

Não obstante, em 15 de agosto de 2020, a 
Ambassade de France au Brésil publicava, na aba 
Relations Bilatérales de seu site, no parágrafo 
relativo à Cooperação Cultural, científica e 
técnica, a seguinte informação8:

A relação franco-brasileira se apoia sobre uma 
base de cooperação particularmente sólida e 
diversificada, com um país onde a francofilia é 

8  La relation franco-brésilienne s’appuie sur un socle de coopération 
particulièrement solide et diversifié, avec un pays où la francophilie 
est vivace et où la diversité culturelle est une composante de l’identité 
nationale [...].
La France demeure le premier partenaire européen du Brésil en matière 
universitaire. Dès les années 1930, Fernand Brodel, Claude Lévi-Strauss et 
Roger Bastide ont, par exemple, œuvré à tiser les liens universitaires forts 
qui existent entre la France et le Brésil en participant á la fondation de 
l’Université de São Paulo, aujourd’hui, première université de l’Amérique 
Latine. L’ENA entretient un partenariat historique avec l’ENAP (l’école 
nationale d’administration publique brésilienne) sur la formation des hauts 
fonctionnaires, qui a été conforté et enrichi de nouveaux volets d’échange 
en mai 2016; l’action en faveur du français et des échanges culturelles 
occupe également une place importante de notre coopération. Trois lycées 
français (São Paulo, Rio [de Janeiro], Brasília) totalisent plus de 2.500 éléves 
dont environ 1.500 français. Les 37Alliances françaises du Brésil constituent 
le réseau le plus ancien et le plus dense du monde (63 implantations), 
accueillant plus de 24.000 élèves. Dans le domaine du livre, les relations 
entre éditeurs et écrivains des deux pays sont étroites (le Brésil est le 
premier marché por le livre français dans l’Amérique du Sud).
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expressiva e onde a diversidade cultural é um 
componente da identidade nacional [...].

A França continua sendo o primeiro parceiro 
europeu do Brasil em termos universitários. Já 
nos anos 1930, Fernand Braudel, Claude Lévi-
Strauss et Roger Bastide trabalharam para 
tecer os fortes laços universitários que existem 
entre a França e o Brasil, participando da 
fundação da Universidade de São Paulo, hoje, 
primeira universidade da América Latina; a ENA 
[École Nationale d’Administration] mantém 
uma parceria histórica com a ENAP (Escola 
Nacional de Administração Pública Brasileira) 
na formação de altos funcionários, tendo sido 
reforçada e enriquecida, em maio de 2016, 
com novas possibilidades de intercâmbio; a 
ação em favor do francês e das trocas culturais 
ocupa, igualmente, um lugar importante em 
nossa cooperação. Três escolas de ensino 
médio francesas [lycées français] (São Paulo, 
Rio de Janeiro, Brasília) totalizam mais de 2.500 
alunos dentre os quais, aproximadamente, 1.500 
franceses. As 37 Alianças Francesas do Brasil 
constituem a rede mais antiga e mais frondosa 
do mundo (63 localidades), acolhendo mais de 
24.000 alunos. No setor de livros, as relações 
entre editores e escritores dos dois países são 
estreitas (o Brasil é o primeiro mercado para o 
livro francês na América do Sul).

Mais do que nunca se verifica, portanto, a necessidade da 
mobilização social em defesa do plurilinguismo nas escolas, 
retomando, dentre outros, o francês nas instituições de ensino de 
forma a propiciar, através de trocas culturais, o alargamento de 
nossos horizontes.

Independentemente da colocação obtida em 2009, 2017 e 
2018, a Grande Rio e a São Clemente demonstraram que, de fato, 
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o samba ainda não se aprende, como deveria, na escola; mas que 
as escolas de samba têm muito para nos ensinar através de seus 
sambas e desfiles. O resto é história...
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NARRATIVA E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 
A PARTIR DOS ESCRITOS DE ARTISTAS FRANCESES

Tania Queiroz1

Obrigada pelo convite, pela oportunidade desta reflexão. 
Preparar esse texto buscando as interseções entre a literatura 
francesa e as artes visuais me permitiu revisitar artistas dos quais 
gosto muito. 

Meu campo de pesquisa está nas Artes Visuais, que se utiliza 
predominantemente da imagem, de seus códigos, para criar alguma 
forma de comunicação com o público. Estudo, especificamente, 
essa possibilidade de relação e aproximação entre obras de arte e 
os públicos.

Frequentemente os artistas constroem seus trabalhos em 
camadas, a serem desveladas por aquele que as vê, numa atitude 
quase de investigação. Na arte, as metáforas, analogias e índices, são 
recursos usados para a criação de sentido, e os olhares despertados 
no espectador indicam as inúmeras “leituras” possíveis, que se 
manifestam aos poucos, lentamente. O que pode, ao visitar uma 
obra, nos permitir essa aproximação? Trata-se de uma pergunta 
que me ajuda a indicar o caminho que escolhi para apresentar. 

Selecionei, entre muitos, três artistas – dois franceses e um 
belga – que lidam em suas obras “visuais” com o texto, com a palavra 
como parte integrante. Suas narrativas são construídas a partir de 

1 Doutoranda em Arte e Cultura Contemporânea na Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro. Email: taniaqueiroz3@gmail.com. ORCID iD: https://orcid.org/0000-
0002-0476-9357. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0370928923427871.
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um certo jogo entre histórias (suas e de outrem), de memórias (suas 
e de outrem). E, muitas vezes, são as frases atribuídas como títulos 
que dão sentido aos trabalhos.

Vamos começar por Sophie Calle, especificamente pela obra 
Viagem à Califórnia, de 2003. O trabalho é apresentado ao público 
dessa forma:

A imagem fotográfica de um embrulho quase retangular feito 
com papel, fita adesiva e barbante, no tamanho 1,88X1,47m, 
emoldurada. Separado da imagem fotográfica – abaixo ou ao 
lado - há o texto com aproximadamente 0,50X0,50m, também 
emoldurado. O texto é o seguinte:

Recebi uma carta da Califórnia: “4 de junho de 
1999. Prezada senhora Calle, sou americano e 
tenho 27 anos. Vivi uma história de amor cujo 
desenlace é recente. Gostaria de passar o resto 
deste período de luto e aflição na sua cama...” 
Ficava embaraçoso aceitar. Considerando a 
distância que ele teria de percorrer, caso eu não 
gostasse do desconhecido, será que eu poderia 
rechaçá-lo sem dor na consciência? Além do 
mais, já havia um homem na minha cama. Dois 
meses mais tarde, a minha cama entrou no avião 
para São Francisco. A transportadora entregou 
uma armação, um estrado, um colchão, os 
lençóis nos quais dormi, dois travesseiros, duas 
fronhas, um cobertor. Desejava ao destinatário 
uma rápida recuperação, pedindo que me 
informasse da evolução da sua convalescença, a 
fim de reaver o meu bem logo após seu completo 
restabelecimento. Ele confirmou o recebimento 
em 4 de agosto: “A sua cama é confortável. O 
cheiro que exala me acalma. Mantê-la-ei a par do 
desenrolar da estrada.” Em setembro, soube que 
a dor estava quase sumindo. Em 2 de fevereiro 
de 2000, a cama estava de volta à minha casa.
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Acham que podemos acreditar no que lemos? Pode ser uma 
invenção, pura criação, uma obra de arte como tantas outras 
feitas pela artista, que lida como poucas, com a questão das 
relações amorosas, pessoais, femininas. A escrita na primeira 
pessoa, recorrente em sua obra, nos trai o tempo todo, nos 
desloca do lugar de espectadores para o de confidentes, a quem 
são segredadas as histórias pessoais mais particulares.

Porém, há uma afirmação de verdade tamanha diante desse 
objeto embrulhado, sua escala, uma certa presença de corpo, 
referendada pelo texto, que nos convence da sua veracidade.

É uma obra sem transparência, é ambígua e o espectador fica 
à mercê de sua ambiguidade. Pode ele acreditar no que lê, já que 
a imagem assegura essa narrativa? A fotografia traz um aspecto 
documental, diferindo de quando uma imagem é constituída 
como objeto de arte por si. A escrita é parte constituinte da obra, 
e a imagem é parte constituinte da escrita. E permanecemos nos 
indagando: É, de fato, autobiográfica – ou tudo é invenção?

Nessa obra, como em muitas outras, as narrativas nos colocam 
diante de uma Sophie Calle personagem de si mesma – podemos 
ver a artista em três situações: autora, narradora e personagem. 
Trata-se de um conjunto de estratégias, um quase jogo em que é 
difícil saber a medida da verdade e da invenção.

O segundo artista é Christian Boltanski que, infelizmente, 
perdemos em julho deste ano. Vou iniciar com uma frase do próprio 
artista, proferida numa entrevista à Revista Vogue, em julho de 
2015: “Os livros se encarregam de eternizar fatos históricos ou 
de grandes personagens. Eu tento preservar memórias pessoais... 
Todos são tão importantes. Eu acho que todo mundo deveria ter 
seu próprio museu depois dos 50 anos!”.

Boltanski, durante muitos anos, construiu uma memória 
pessoal, vivida e imaginada. Interessante pensar que ele 
reconstituiu minuciosamente um álbum de fotografias verdadeiras 
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ou falsas, construindo uma memória de sua própria pessoa, um 
museu real e fantasioso.

Jean Marc Prevost, diretor em 1999 do Museu de Arte 
Contemporânea de Rouchechouart, que abriga muitas obras do 
artista, apresentou a exposição Memória Presente, no Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro, referindo-se em seu texto 
à estreita relação que a obra de Christian Boltanski revela entre 
a memória individual e a memória coletiva, que permite ao 
espectador um retorno à sua própria história. Ele cita, ali, uma 
dimensão emocional, para além do próprio conceito da obra.

O artista se utiliza em sua obra de imagens icônicas que 
terminam por representar uma memória coletiva. São imagens 
estereotipadas que afetam, de alguma maneira, aqueles que as 
vêm. As histórias do artista, as narrativas que cria, se confundem 
com as do espectador. E dessa forma, essa memória construída 
por muitas histórias também vai se constituindo numa memória da 
sociedade. Uma identidade que aparece, desaparece, se confunde 
em muitas, por ser de muitas pessoas diferentes. Segundo o 
artista, isso ocorre porque as pessoas “lêem” a obra com um 
background, com suas próprias histórias e lembranças, ninguém 
está ali como uma tábula rasa.

O mais interessante é que, o fato de os acontecimentos não 
terem sido exatamente da mesma forma para todos, não tem 
a menor importância. O que importa é que, de alguma maneira, 
uma sensação, uma emoção, uma reminiscência emergiram, foram 
despertadas. Boltanski (2015) diz:

E isso é bonito na arte: você conta a sua história 
e ela vira a história de todos. Quero mostrar para 
as pessoas que a verdade absoluta não importa, 
pois o que é verdade hoje pode não ser amanhã. 
Acontece o mesmo com a memória. Não nos 
lembramos de tudo (e todos) exatamente como 
foi, mas talvez isso não seja importante.
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Um trabalho do artista frequentemente apresentado, em 
diferentes montagens, é uma projeção em que imagens de um 
rosto vai se transformando ao longo do tempo, ao longo da vida, 
reforçando a ideia de que – “o passado vive em nós” – de que 
sempre trazemos em nós as imagens desaparecidas da infância, e 
na velhice, trazemos as imagens desaparecidas na idade adulta. O 
nome do trabalho é Entre Tempos2. Como uma passagem para o 
terceiro artista, cito novamente uma frase de Christian Boltanski. 
Sua resposta ao ser perguntado qual o principal objetivo da arte:

Arte para mim é fazer perguntas... Não gosto de 
pessoas que são cheias de respostas. Eu estou 
sempre questionando o mundo e a vida. E, para 
mim, há uma contradição no fato de que somos 
tão únicos e, ao mesmo tempo, tão frágeis. 
Por isso, eu tento tanto preservar a vida. Mas 
a verdade é que todo o meu trabalho é uma 
grande falha! Nós continuamos desaparecendo 
rapidamente. BOLTANSKI, 2015)

Francis Alys é o nome do terceiro e último artista que 
apresento. Vou me deter no projeto Paradoxo da Prática, que 
vem sendo desenvolvido pelo artista desde 1997. Até hoje 
foram produzidos cinco vídeos que apresentam diferentes 
ações, nomeadas de diferentes maneiras. Os títulos das ações 
apresentadas nesses vídeos nos orientam para uma aproximação 
com as poéticas de que tratam. As frases que os nomeiam são 
parte deles, são uma camada do trabalho. Gostaria de citar 
especialmente a obra Paradoxo da Prática 1- Algumas vezes o 
fazer algo não leva a nada, em que o artista caminha por ruas da 
Cidade do México empurrando uma barra de gelo até que esta se 
derreta inteiramente, operação que dura cerca de nove horas.

Este trabalho se conecta de maneira particular com as obras de 
Christian Boltanski e de Sophie Calle, em especial no que se refere 

2  O vídeo da montagem deste trabalho no Centre Pompidou, em Paris, em 2019, 
está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WOKbp4BIWH4.

https://www.youtube.com/watch?v=WOKbp4BIWH4
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à ideia de tempo. Esse tempo que ora é cronológico, ora é uma 
invenção, que pode se confundir e nos confundir em diferentes 
épocas e experiências. Alys cria, com esse gesto, esse demorado 
gesto, outros tempos e outros ritmos dentro do tempo cronológico, 
uma outra experiência. O trabalho lida com a cidade, com seus 
habitantes, com a circulação dessas pessoas. São elementos 
presentes no espaço público que ele incorpora ao trabalho, não 
disfarça, não evita. O título da obra nos indica o que o artista está 
realizando: alguma coisa que leva a nada. Ou a um desaparecimento 
fadado a acontecer, como disse Boltanski.

Por meio da arte e dessas obras, pudemos pensar sobre ficções, 
memórias, histórias, sobre o tempo, sobre fabulação e verdade. 
Entre fantasia e realidade, os três artistas nos colocam em muitas 
situações. Talvez a mais fantástica delas seja exatamente essa que 
acontece sem deixar dúvida alguma sobre sua autenticidade. Digo 
autenticidade no sentido do fato, do documento, da “verdade”. 
Mas, o que é a verdade?
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TRADUTORES E TRADUTORAS NA 
REVUE BLANCHE (1891-1903)

Teresa Cristina Andrade Gomes da Costa1

Luciana Persice Nogueira-Pretti2

O presente trabalho complementa e encerra a pesquisa que 
realizamos sobre a Revue Blanche dentro do quadro da pesquisa 
sobre a “Relevância e recepção da tradução junto ao meio intelectual 
francês da Belle Époque” (UERJ-PIBIC desde 2016). Nossas primeiras 
conclusões foram publicadas em 20213,e versaram sobre algumas 
questões que consideramos chave em nosso estudo, notadamente 
os chamados “homens duplos” da revista e a importância 
estratégica da tradução sob a perspectiva do cosmopolitismo 
artístico. Abordamos, também, três casos exemplares da atuação 
do periódico enquanto importador literário: a tradução e promoção 
de Quo Vadis?, a rivalidade e a polêmica com Théodorede Wyzewa 
(tradutor e cronista literário de grandes revistas), e a campanha 
promocional da tradução das Mil e Uma Noites, de Joseph-Charles 
Mardrus (pelas Éditions de la Revue Blanche –desdobrando aspectos 
da relação entre a revista e a editora).

1 Graduada pela UERJ em Letras – Português/Francês; CV Lattes: http://lattes.
cnpq.br/6353792798686627; E-mail: teresaassis@gmail.com

2  Professora Adjunta do Setor de Francês, ILE-UERJ e Procientista; ORCIDiD: http://
orcid.org/0000-0003-4374-5347; CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/4872144129854964.
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(Org.) Literaturas Francófonas V: debates interdisciplinares e comparatistas. Rio 
de Janeiro: Dialogarts, 2021, p. 239-285. Disponível em http://www.dialogarts.
uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/LitFrancV.pdf
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Agora, apresentamos apontamentos sobre os tradutores e 
as tradutoras que contribuíram com títulos publicados na Revue 
Blanche – uma das revistas literárias especializadas de maior 
projeção em seu tempo, que influenciou a recepção e a importação 
de textos literários, participando não só da divulgação, como do 
debate, da crítica, e da própria publicação de traduções de obras 
estrangeiras na França (remetemos ao artigo anterior, “A Revue 
Blanche e a importação literária” (NOGUEIRA-PRETTI; COSTA, 2021, 
para maiores detalhes).

Essa última etapa da pesquisa tem por suporte, principalmente 
(mas não somente), artigos do crítico especializado em questões 
relativas à importação literária, Blaise Wilfert-Portal (2002 e s.d.); 
e ensaios sobre a questão da tradutora: a apresentação de Jean 
Delisle ao seu livro Portraits de traductrices (2002) e a dissertação 
orientada por ele, Les femmes dans l’histoire de latraduction. De 
la Renaissance au XIXe siècle: domaine français, de Andrée Sirois – 
textos que descortinam um debate ainda incipiente sobre a atuação 
das tradutoras sob a perspectiva da história da tradução.

Tradutores publicados na Revue Blanche(1891-1903): 
um perfil geral

Por volta dos anos 1880, florescem na França, particularmente 
em Paris, as chamadas petites ou jeunes revues– pequenas ou 
jovens, artesanais e, em sua maioria, de vida efêmera, fundadas 
principalmente por jovens escritores ou acadêmicos que 
encontram nesses veículos espaço para a publicação de seus 
textos, seus ensaios críticos sobre arte e literatura, concorrendo 
(ou pretendendo fazê-lo) com os jornais de grande circulação. 
Várias, como a Revue Blanche, possuíam sessões sobre textos 
literários estrangeiros, contribuindo para a divulgação e o debate, 
na França, sobre de novos autores (sobretudo europeus) e a 
pertinência, ou não, de sua importação (envolvendo várias etapas 
relativas à tradução e à comercialização). Esse florescimento 
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vai de par com a multiplicação das traduções, e das interações 
(artísticas e comerciais) entre editoras e escritores de diferentes 
países, no que pode ser definido como o cosmopolitismo literário.

Sobre essa questão, o especialista Blaise Wilfert-Portal explica que

o papel da importação estrangeira nas jovens 
revistas dos anos 1885-1895 é um fato conhecido, 
algumas vezes mencionado e estudado, mas 
amplamente subestimado em seu conjunto. 
Traduções de textos de ficção, teatro ou poesias, 
resenhas de obras estrangeiras, participação 
nas grandes polêmicas em curso sobre os 
autores escandinavos ou romancistas russos, 
que causavam alarde à época, apresentações 
sintéticas informativas de determinadas 
correntes literárias no estrangeiro, comentários 
sobre as revistas estrangeiras e um breve 
resumo de seu conteúdo: sob diversas formas, a 
literatura estrangeira está muito presente, e ela 
é um dos traços mais marcantes desta nova onda 
de periódicos. Ela também esbarra em limites 
severos, especialmente os modestos contatos 
internacionais que essas revistas eram capazes 
de estabelecer, e sobretudo aqueles impostos 
pelo custo de tradução sob a lei de direitos 
autorais.4(WILFERT-PORTAL, s.d., s.p.)

Para jovens escritores, a tradução podia ser um caminho 
para tornar seu nome conhecido no meio literário e abrir futuras 
oportunidades de publicação autoral. Poderia ser, também ou 
alternativamente, um meio de subsistência temporário. Segundo 
Wilfert-Portal, na continuidade de seu artigo, a atividade de tradutor 
era um trabalho de pouco prestígio e má remuneração, sendo que 
não muitos faziam dela sua profissão única ou principal. Alguns 
tradutores inclusive recorriam ao auxílio de pessoas sem renome 
no meio acadêmico ou artístico, como estudantes e mulheres que 

4 As traduções não referenciadas nesse ensaio são nossas.
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orbitavam ao redor ou às margens do meio editorial, cabendo ao 
tradutor apenas a tarefa de rever e/ou adaptar a tradução, dando-
lhe seu aspecto e forma finais, além de sua assinatura (via de regra, 
sem reconhecer seu colaborador).

Wilfert-Portal lembra e ressalta, no quadro do recurso a 
colaboradores (reconhecidos ou não), que alguns tradutores não 
dominavam a língua que traduziam. De um lado, isso gerava uma 
desconfiança por parte de certos autores ao autorizarem a tradução 
das suas obras na França, levando, em alguns casos, a permitir a 
tradução somente por parte de tradutores específicos, em cujos 
conhecimentos linguísticos pudessem confiar (demos exemplos 
dessa situação no nosso texto precedente, “A Revue Blanche 
e a importação literária”). De outro, não raro, os assinantes 
das traduções contactavam emigrantes, falantes nativos não 
necessariamente tradutores ou escritores:

A questão da competência linguística do 
tradutor não parecia, assim, central na operação 
da tradução, da qual só se enfatizava a versão 
para o francês. Muitos tradutores se associaram 
assim aos serviços de um “natural” da língua, 
como o prolífico Ernest Jaubert,5 autor de peças 
de teatro e curador do Musée Pédagogique 
da cidade de Paris, que traduziu um número 

5  Apenas a título de ilustração, podemos acrescentar que Ernest Jaubert 
(1856-1942), além de dramaturgo, era poeta (foi laureado com quatro prêmios 
literários, tanto de poesia quanto de teatro). Traduziu do russo um título com Ely 
Halpérine-Kaminsky (russo naturalizado francês, tradutor premiado) e cinco com 
Léon Golschmann (matemático e tradutor de nacionalidade russa), além de um 
título a partir do polonês com o mesmo Golschmann. Também adaptou dois livros 
de contos populares russos (os quais assina sozinho). O trabalho em colaboração 
com Golschmann era às vezes assinado com o pseudônimo coletivo de Léon e 
Ernest Hellé. Quanto a Tseytline, só pudemos encontrar três referências a traduções 
conjuntas com Jaubert (anos 1880-1890), e duas com A. Pagès (?), assinadas B. (?)
Tseytline. Há referência a um pintor Léon Zeytline ou Tseytline (1885-1962),que 
ilustra os Contes Populaires Russes, escritos, traduzidos ou adaptados por E. 
Jaubert (1913). Parece difícil que a coincidência do nome seja aleatória. Disponível 
em:http://www.bdfi.net/imagine/dossiers/nathan_cl/zeytline_leon.

http://www.bdfi.net/imagine/dossiers/nathan_cl/zeytline_leon
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considerável de textos russos, romances adultos 
ou textos para crianças, sem conhecer sequer 
uma palavra de russo, mas que recorria aos 
serviços de imigrantes como Léon Golschmann 
ou Victor Tseytline, eles mesmos, desconhecidos.
(WILFERT-PORTAL, 2002, p. 36)

Fica evidente que a questão da autoria da tradução, 
nesse período, embora esteja passando por um processo de 
regulamentação progressiva, ainda é particularmente nebulosa e, 
das brechas legais, surge toda sorte de parcerias e colaborações, 
reconhecidas, assumidas, identificadas – ou não.

Complementarmente, tem-se a questão da criticada, porém, 
praticada, adaptação do texto de origem (ou seja, um trabalho 
de domesticação do texto estrangeiro com fins de conformidade 
ao gosto francês da época e/ou às necessidades eventuais do 
mercado editorial. Remetemos, novamente, a Nogueira-Prettie 
Costa, 2021). A adaptação, por definição, prescinde da fidelidade 
ao texto, seja em sua forma seja em seu conteúdo (trechos 
inteiros são retirados ou acrescentados ainda nesse momento 
da história da tradução), e a intervenção do tradutor, em termos 
linguísticos, acaba ficando camuflada, ou obliterada, diante das 
demais intervenções que afetam o texto traduzido.

Embora combatida pelos escritores e tradutores do período 
do romantismo (encabeçados por Mme de Staël), influenciados por 
escolas alemãs e britânicas (que contrariam a tradição francesa 
das belles infidèles), a adaptação volta a ser valorizada na segunda 
metade do século XIX. É o que explicam Jean Delisle e Judith 
Woodsworth, em seu incontornável Les traducteurs dans l’histoire:

Enquanto a era escolástica traduzia textos 
clássicos proto-científicos, religiosos ou 
filosóficos aureolados de autoridade [...] a era 
modernista traduz, preferencialmente, textos 
que rendem manchetes na atualidade literária. 
Enquanto a tradução escolástica prestava 
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homenagem aos textos antigos por meio de 
um literalismo por vezes extremo, a tradução 
modernista, carregada de novidade, é, por 
vezes feita rapidamente, lida rapidamente 
e, até, plagiada rapidamente. (DELISLE; 
WOODSWORTH, 1995, p. 211)

Concorrendo para esse processo de dessacralização do texto 
traduzido, há igualmente o fato de que “a maioria dos tradutores 
é contemporânea, ou quase, dos autores que eles traduzem. 
Estabelecem com eles relações quase que familiares. Acabou-se a 
veneração indefectível que o tradutor nutria, antigamente, pelos 
textos de origem” (DELISLE; WOODSWORTH, 1995, p. 211). Texto 
de origem dessacralizado, autor tornado familiar: instâncias que 
redefinem o contexto da tradução, seus processos e contingências. 
Embora os exemplos elencados por Delisle e Woodsworth não 
compreendam o recorte temporal que estudamos, acreditamos 
poder estender à Belle Époque o questionamento que, segundo os 
autores, vale para meados do século XIX:

Nessa circulação rápida de livros destinada 
a atender à demanda do público, qual foi o 
comportamento dos tradutores? Podemos 
afirmar que perpetuaram a tradição das 
“belas infiéis”, indo na contramão do retorno 
à literalidade preconizada no início do século 
XIX: não hesitam em modificar títulos, suprimir 
páginas inteiras, interpolar passagens, no 
intuito de agradar ao leitor e de se conformar 
à sensibilidade dominante. (DELISLE; 
WOODSWORTH, 1995, p. 227)

Essas adaptações transformam o tradutor em “censor e 
corretor, funções encorajadas pela crítica e pelo público” (DELISLE; 
WOODSWORTH, 1995, p. 228). Nesse sentido, o tradutor se 
converte, inevitavelmente, em “conservador da norma” (DELISLE; 
WOODSWORTH, 1995, p. 228), mais preocupado em reproduzir o gosto 
estabelecido do que em traduzir, de fato, o texto em sua originalidade.
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Isso nos importa porque as traduções encontradas nas 
revistas são fragmentos de textos maiores, ou trechos a serem 
lidos progressivamente, em vários números subsequentes. Essa 
manipulação de segmentos, recortados e apresentados sob 
nova disposição ao leitor de periódicos já é, em si, uma forma de 
adaptação, se não do texto, pelo menos de sua forma original.

Outro aspecto a ser levado em conta é o fato de que, no 
universo dos periódicos especializados, não há, via de regra, 
tradutores exclusivos, ou seja, dentre os que publicam na Revue 
Blanche, muitos colaboravam para outras publicações, como por 
exemplo a Mercure de France – outra revista literária de grande 
renome que estudamos em nossa pesquisa6.

Não é possível saber, a partir dos dados que obtivemos, se 
os tradutores são contactados diretamente pela revista, ou se 
seu trabalho é reproduzido a partir de outros periódicos. Porém, 
alguns tradutores são, de fato, colaboradores diretos da revista, 
por fazerem parte da equipe editorial, como, por exemplo, Félix 
Fénéon (secretário de redação da revista de 1896 a 1903). No mais, 
podemos apenas ecoar a informação do especialista Paul-Henri 
Bourrelier de que a Revue Blanche “lidava mais frequentemente 
com tradutores detentores dos direitos do escritor estrangeiro” 
(BOURRELIER, 2007, p.1126). A verificação dessa afirmação geral 
escapa à nossa proposta e à nossa alçada. Destaca-se, porém, o 
fato de que a publicação de trechos de textos traduzidos referem-
se, muitas vezes, a fragmentos de livros em vias de publicação – 
servindo, assim, de chamariz para futuras edições. Noutros casos, 
há sequências inteiras de textos maiores, a serem lidos sob a forma 
de folhetim. Essas traduções abarcam todos os gêneros, do ensaio 
à poesia, e costumam pretender apresentar novidades, títulos ou 

6  O crítico Paul-Henri Bourrelier, em seu texto quase exaustivo sobre a Revue 
Blanche, apresenta uma tabela em que identifica “autores” da Mercure e da 
Blanche em sua colaboração dupla – e às vezes concomitante nos dois periódicos 
(BOURRELIER, 2007, p. 1138-1139). Não se trata de um estudo especificamente 
sobre os tradutores. 
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autores novos, discutidos na Europa, mas ainda não familiares ao 
leitor francês – como ressaltado por Delisle e Woodsworth.

Nossa pesquisas e concentrou nas traduções assinadas, ou seja, 
não levamos em conta as traduções da Revue Blanche que aparecem 
sem qualquer indicação sobre o tradutor. Entretanto, estas 
traduções foram registradas em nossa tabela geral.7Abaixo, segue 
um trecho da tabela dos tradutores identificados nominalmente:

Figura 1 - Recorte de nossa tabela de tradutores da Revue Blanche

Como podemos observar nesse fragmento, estabelecemos três 
colunas. Na primeira – da esquerda para a direita – estão listados, 
em ordem alfabética, os nomes dos tradutores, tal como figuram 
na revista, seguidos do nome completo, e dos anos de nascimento 
e de falecimento. Além disso, incluímos informações sobre 
“outras formas do nome” e “pseudônimos”. Os nomes marcados 
em vermelho indicam tradutores sobre os quais, até o momento, 
não obtivemos informações na nossa busca. E alguns casos, estão 

7  O material produzido ao longo do trabalho com a Revue Blanche 
será inserido no blog em construção do projeto. Disponível em: https://
republicaproustianadasletrasetraducoes.wordpress.com/.
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sinalizados com um asterisco – indicando tratar-se de tradutor 
profissional, que consta na listagem oficial do compêndio Histoire 
des Traductions en Langue Française, XIXe siècle.

Convidamos à leitura da tabela geral em nosso blog, onde se 
poderá constatar que levantamos o número de quarenta e oito 
(48) ou cinquenta (50) tradutores que assinam traduções no espaço 
da Revue Blanche. A dúvida sobre a exatidão da quantidade de 
tradutores explica-se pela eventual duplicidade de alguns nomes 
(um mesmo indivíduo que teria recorrido ao uso de iniciais e 
pseudônimos, além disso, alguns tradutores utilizavam mais de um 
pseudônimo ou apresentavam seus nomes de maneiras diferentes).

A economia de nosso estudo não permite fazer um estudo 
individualizado de cada tradutor. Optamos, então, por delinear 
um perfil geral desse conjunto. Estamos diante de toda uma gama 
diversificada de tradutores, indo de Daniel Halévy (1872-1962), 
pioneiro na tradução de Nietzsche na França, a Lucien de Buescher, 
por exemplo, sobre quem nada sabemos (não há referências a ele 
na internet).

Dos 48 ou 50 tradutores, apenas 35 têm algum tipo de 
identificação em páginas na internet. As profissões que aparecem 
com mais frequência são as de escritor (13), jornalista (10) e poeta (7). 
A esmagadora maioria dos tradutores é de nacionalidade francesa 
(24), as demais nacionalidades ocorrendo, cada qual, uma única 
vez. Ao compararmos a lista dos tradutores publicados na Revue 
Blanche à da Histoire des Traductions en Langue Française, XIXe siècle, 
encontramos 22 nomes em comum – ou seja, menos da metade dos 
tradutores identificados são reconhecidos como profissionais.

Foram poucas as informações encontradas online, disponíveis, 
sobre esses tradutores. De fato, Blaise Wilfert-Portal procura fazer 
uma biografia coletiva desses agentes importadores, e afirma que 
os dados sobre eles são difíceis de se obter, mesmo utilizando 
múltiplas fontes para isso.
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Os dados biográficos sobre os importadores 
são difíceis de coletar: mesmo selecionando 
aqueles que tiveram alguma forma de sucesso, 
é impossível reconstituir de forma precisa mais 
de trinta trajetórias ao longo desse período. Na 
maioria dos casos, as informações disponíveis, 
apesar do uso de uma ampla gama de fontes, 
são lacunares, pouco detalhadas ou difíceis de 
interpretar. (WILFERT-PORTAL, 2002, p. 40)

Os tradutores presentes entre as páginas da Revue Blanche 
não escapam a essa caracterização. E, sendo 48 ou 50, de qualquer 
modo, um grande número de indivíduos envolvidos na empreitada 
coletiva que constituem os quadros do periódico, formam um 
grupo forçosamente heteróclito e diversificado, entre nomes 
expressivos da intelectualidade (Luis Alfred Nathanson, Jacques 
Baignères...), artistas em ascensão (o pintor Ivan Aguéli...), ou ilustres 
desconhecidos (como A. Vladimir), para citar apenas e estritamente 
os primeiros que figuram na “Tabela de identificação dos tradutores 
publicados na Revue Blanche” (acessível no nosso blog, já citado). 
Nela, uma descrição sumária permite um esboço de perfil individual 
útil para qualquer pesquisador que pretenda se lançar no estudo 
dos tradutores que atuaram durante a Belle Époque. Nosso 
objetivo sendo este, ou seja, fornecer um instrumento de pesquisa 
informativo, a ser manipulado e desenvolvido.

Já com relação ao pequeno grupo de tradutoras que publicaram 
na Revue Blanche, tentamos fornecer o máximo possível de 
informações, como se verá a seguir.

Tradutoras na Revue Blanche: buscando individuações
Durante o nosso levantamento, deparamo-nos com poucos 

trabalhos disponíveis online que tratam especificamente das 
tradutoras. O maior aporte crítico teórico é do historiador 
da tradução Jean Delisle, que, em 2002, publica Portraits de 
traductrices, obra coletiva que dedica um capítulo a diferentes 
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tradutoras ao longo do tempo (em seguida a Portraits de 
traducteurs, publicado em 1999, onde já começa a falar de 
tradutoras). Em sua apresentação, Delisle afirma que “o sujeito 
que traduz, assim como o que escreve, está carregado de 
representações simbólicas da sociedade. Por isso, conhecer esse 
sujeito é indispensável à interpretação e à compreensão das obras 
traduzidas” (DELISLE, 2002, p. 2). Assim, ao perfilar retratos de 
onze tradutoras, sua equipe traça onze diferentes maneiras de 
traduzir uma obra, de interpretá-la, de concebê-la em sua relação 
com o tempo e o contexto do processo de versão. Das onze 
mulheres estudadas nesse livro, nenhuma está inserida no âmbito 
da Belle Époque francesa.

Outro trabalho exclusivamente sobre tradutoras, uma 
monografia de fim de graduação, orientada por Delisle, defendida 
em 1997 por Andrée Sirois, Les femmes dans l’histoire de la 
traduction. De la Renaissance au XIXe siècle: domaine français, 
também possui um recorte – amplo e abrangente – que se 
encerra em 1900, a partir de quando, segundo a autora, o 
número de tradutoras “se torna muito grande” (SIROIS, 1997, p. 
16) – fenômeno que, justamente, nos interessaria compreender 
(Sirois chega a listar, num único parágrafo, algumas tradutoras 
desse período, mas sem desenvolver qualquer tipo de comentário 
crítico).8 O contexto socio-histórico seria complexo demais para 

8 Madame de Rute traduz, a partir do espanhol, Le Grand Galeoto (de José 
Echegaray, 1881), Madame Durand-Gréville traduz, do russo,Chefs d’Oeuvres 
dramatiques d’A. N. Ostrovsky. (Alexandre Nikolaïevitch Ostrovski; informação da 
capa: “avec l’approbation de l’auteur et précédés d’une étudesurlavie&lesoeuvres 
de A. N. Ostrovsky par E. Durand-Gréville” – o que revela que, além de traduzir, 
prefaciou a obra; Tola Dorian traduziu Ode à la Statue de Victor Hugo, do inglês 
A.C. Swinburne, em 1883, e Les Cenci (1884) e Hellas (1884) de Percey B. Shelley; 
A. M. Gladès traduziu Mystère du poète (1893) e Un petit monde d’autrefois (1897), 
do italiano Antonio Fogazzaro; Madeleine Rolland traduziu Tess d’Uberville, em 
1901, do inglês Thomas Hardy, e A quatre voix, de A. Tagore, em 1913; Judith 
Gautier (filha de Théophile Gautier, e que usava os pseudônimos Edith Walter e F. 
Chaulnes) traduziu Poèmes de la libellule, do japonês “d’après la version littérale 
de M. Saionzi” (ou seja, ela verteu uma tradução literal, de uma coletânea de 
poemas antigos, para a forma poética), em 1885, Persifal, de Richard Wagner (com 
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qualquer tentativa de resumo esquemático, mas há uma relação 
evidente entre a proliferação de revistas especializadas, e os 
aumentos nos números de importações literárias, de traduções, 
de tradutores e de tradutoras.

De maneira crítica, Delisle ressalta que a maioria das traduções 
feitas por mulheres ocorre “sob o manto do anonimato”, numa 
“invisibilidade que pode ser deliberada e fazer parte de um 
estratagema com fins a atingir um objetivo específico: “assumir 
a palavra” sob os mais diversos álibis políticos, ideológicos etc. 
(DELISLE, 2002, p. 6) sem correr o risco de ser responsável (autor) 
do que é dito. Outro fator importante no perfil das tradutoras 
estudadas é que possuem educação e pertencem a camadas 
altas da sociedade – o que não impede que recorram à tradução 
por motivações de ordem financeira (sendo raras as diletantes). 
A maioria das tradutoras do universo pesquisado “produz obras 
literárias originais: estudos críticos, ensaios, romances. E a 
tradução foi, para várias, um meio de experimentação, uma escola 
de estilo, um trampolim para a escritura” (DELISLE, 2002, p. 7) 
– como foi o caso de seus homólogos masculinos. A diferença é 
que, no caso das mulheres, ao passarem ao estágio da escritura 
autoral, muitas são criticadas ou condenadas. Delisle dá exemplos 
de rejeição expressa por Voltaire, Rousseau, Jacques Necker, entre 
outros, os quais têm fortes laços com tradutoras. Nesse sentido, 
Delisle menciona uma observação de Andrée Siroisa respeito do 
“apoio ao cônjuge” que pode representar a atividade tradutora de 
algumas mulheres: Mme de Lavoisier, Pauline Meulan, Adélaïde 
Fétis-Robert (nos séculos XVIII e XIX), entre outras, traduziram 
para colaborar com os trabalhos de seus maridos. Lendo a 

quem teve um relacionamento amoroso), em 1893, e Poèmes traduits du chinois 
(versão corrigida e aumentada de Le livre de jade, também traduzido por ela, em 
1867) coletânea de poetas chineses clássicos (Dufu, Li Bo, Li Tai Pe, e Wang Wei), 
em 1902. Noutro parágrafo, outras tradutoras que publicaram no mesmo período 
foram indicadas de maneira ainda mais sumária: Anne-Marie de Bovet, Thérèse 
Bentzon, Pauline Tarn (aliás Renée Vivien), Juliette Heuzey (aliás Jules Philippe), e 
Jane Dieulafoy-Magre (SIROIS, 1997, p. 31-32).
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dissertação de Sirois, descobre-se que, depois desses exemplos, 
a pesquisadora formaliza uma conclusão: “há uma relação estreita 
entre tradução e condição feminina” considerando que “a tradução 
foi, durante muito tempo, para elas, uma das únicas práticas de 
escritura socialmente aceitáveis” tendo sido “confinadas a um 
papel secundário à imagem de seu papel na sociedade” (SIROIS, 
2002, p. 109).

Essa seria uma das razões para o uso do anonimato – seja a 
ausência de assinatura, seja o uso de pseudônimos – das tradutoras 
(o que dificulta, ainda mais, o estudo sobre elas), ou seja, a posição 
subserviente quanto aos homens, em geral, ou aos esposos, de 
forma específica. Mas a invisibilidade sob o anonimato também 
poderia ser uma proteção: até a metade do século XIX, os autores 
e tradutores de ambos os sexos preferiam manter o anonimato por 
razões de proteção da pessoa ou da imagem, por motivos religiosos 
ou políticos, ou por causa de alguma controvérsia em relação ao 
assunto da obra publicada. No caso das mulheres, o anonimato 
também protegia a reputação, uma vez que poderiam ser malvistas 
exercendo o ofício de escritora ou tradutora; por outro lado, o 
uso do pseudônimo cria uma ambiguidade que poderia ser uma 
forma de valorizar seu trabalho, pois seria mais fácil, ao esconder a 
condição feminina, encontrar um editor para sua obra de escrita ou 
tradução (SIROIS, 2002, p. 113-116).

Iniciais enigmáticas, pseudônimos masculinos, assinatura com 
a função “letraducteur” – elementos que, segundo Sirois, “eram 
bons para dar mais peso aos seus escritos, até porque os leitores, 
geralmente, atribuíam aos homens as obras anônimas ou assinadas 
com iniciais” (SIROIS, 1997, p. 116). A invisibilidade da tradutora, 
nesse caso, aumentaria a autoridade do texto, por parecer ter sido 
traduzido por um homem.

Podemos estender essas observações às tradutoras que 
identificamos entre as páginas da Revue Blanche. Para tal, 
remetemos à tabela que se encontra em anexo a esse texto, 
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elencando as “tradutoras publicadas na revista”, onde organizamos 
informações objetivas sobre elas, divididas entre quatro colunas.

Na primeira, listamos as tradutoras, por ordem alfabética, 
e procuramos informar, quando possível, os pseudônimos ou 
outras formas de assinatura do nome. Inserimos também os 
anos de nascimento e de falecimento. Assim como na primeira 
tabela apresentada, apontamos se o nome está listado no índice 
da Histoire des Traductions en Langue Française, XIXe siècle. Na 
segunda coluna, informamos a profissão e a origem; na terceira, 
colocamos o ano, o tomo, o número e a página da revista em que 
se encontra a tradução; e na última, o título do texto traduzido, a 
autoria e o gênero.

A partir das informações coletadas, extraímos as seguintes 
informações: as tradutoras que tiveram traduções publicadas na 
Revue Blanche podem ser cinco (5) ou seis (6). Existe dúvidas sobre 
um dos nomes, uma vez que não foram encontradas informações que 
possam confirmar uma identidade, de fato, feminina. Trata-se de Jean 
Moskal – por enquanto mantido como pseudônimo de tradutora.

Os idiomas que traduziram foram: italiano, russo, sueco, alemão, 
norueguês e dinamarquês (para a revista, pois elas traduziram outras 
obras, que às vezes abarcam outros idiomas). Além do trabalho 
como tradutoras, aparecem as funções de romancista, folclorista e 
jornalista. No índice da Histoire des Traductions en Langue Française, 
XIXe siècle, encontramos apenas dois nomes de nosso rol de tradutoras 
da Revue Blanche: Nelly Carrère (Mme Charles Laurent) e Martine 
Rémusat (Mme Rémusat).

Eis os nomes das tradutoras que publicaram na Revue Blanche, 
aqui listadas em função da ordem alfabética do sobrenome (tal 
como consta na revista):

- LAURENT, Mme Charles; pseudônimos: Jean Darcy e Nelly Carrère;

- MOSKAL, Jean (possivelmente, Claire Ducreux);

- NÉTHY, Jean de ou Emmy de Némethy;
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- RÉMUSAT, Mme R. ou Martine Rémusat;

- SNEIDERN, Ellen von ou Ellen Jenny Cecilia Krikortz (nascida von 
Sneidern);

- STROMBERG, Marie.

Sobre essas mulheres, pouquíssimas informações foram 
encontradas entre as páginas da internet no sentido de forjar um 
perfil, ou um “retrato”, como feito por Delisle e sua equipe, de 
cada qual. Agora, disponibilizaremos o que foi encontrado sobre 
elas, em ordem crescente de informações.

Jean Moskal é mencionada rapidamente num site sobre as 
literaturas russa e eslava na França, como sendo possivelmente 
Claire Ducreux.9 Essa hipótese é reforçada pelo fato que Claire 
Ducreux traduziu o mesmo autor russo (Tchekov), na mesma época, 
pelas Éditions de la Revue Blanche. Os dois textos publicados 
na revista, em 1896, porém, não terão versão em livro. Não 
encontramos outros dados sobre a tradutora.

De Ellen Jenny Cecilia Krikortz (nascida von Sneidern), 1866-
1957, sabemos apenas que era sueca. Na Revue Blanche, publicou 
“Vers d’amouren prose”, em 1896, do dinamarquês Peter Nansen, 
o que revela mais sobre o autor do que sobre ela: o autor terá um 
romance, Marie, publicado pelas Editions de la Revue Blanche em 
1898, e podemos imaginar que esses poemas reforcem o projeto 
dessa tradução e futuro lançamento (a tradução será feita por 
Gaudard de Vinci). As ilustrações são do importante Pierre Bonnard 
– que colaborou intensamente para a editora. Pode-se supor que a 
versão de von Sneidern seja um trabalho de sensibilização às futuras 
traduções desse representante da nova, e cobiçada, literatura 
nórdica. Não há indício algum de título de coletânea poética desse 
autor traduzido na França.

As outras 4 tradutoras são identificadas como tal.

9 Disponível em: https://bibliotheque-russe-et-slave.com/notes.php.

https://bibliotheque-russe-et-slave.com/notes.php
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Marie Stromberg (1860-1930 – datas aproximadas fornecidas 
por wikisource)10 traduz a partir do russo e publica três textos, 
ou conjuntos de textos, em 1895 e 1896, na Revue Blanche: dois 
conjuntos de cartas e “Souvenirs de Bakounine”, de Vladimir 
Mokrievitch, que talvez prepare à publicação, também em 1896, 
de Lettres à Herzen et à Ogareff, pela editora parisiense Perrin 
et Cie– com prefácio e nota de Michel Dragomanov. Ela traduz 
ainda um livro e um texto publicado noutra revista, ambos em 
1897. O fato de ela não prefaciar o livro mencionado não significa 
que ela não tenha uma carreira autoral: entre 1894 e 1907, Marie 
Stromberg publicou 7 ensaios, em revistas de caráter histórico e 
social (inclusive “La Femme russe à travers l’histoire”, na Revue 
socialiste, que parece ser um trabalho de caráter ativista ou 
militante), num aparente abandono da atividade tradutória, e que 
pode torná-la exemplar do processo descrito por Sirois, do uso da 
tradução como alavanca para uma carreira de escritora (no caso, 
ensaísta, inclusive militante e ativista).

Em seguida, temos duas “Madame”. Essa designação por um 
lado apela para a condição de esposa, de situação de dependência 
ou vínculo a uma figura masculina dominante que lhe confere seu 
nome, sua marca ou selo. Por outro, madame filia-se à tradição das 
grandes damas das letras, salonnières que influíram e participaram 
ativamente da vida intelectual e artística de seu tempo, sem, 
necessariamente, escrever – mas também exercitando-se nas 
letras, segundo o caso (tradição francesa de cunho aristocrático 
cultivada desde a corte de Luiz XIV).

Inicialmente, Mme Rémusat, Mme R. ou Martine Rémusat, que 
tem uma série de trechos, todos publicados em 1901, do romance 
Pan, do norueguês Knut Hamsun, publicados na Revue Blanche. 
O livro será editado no mesmo ano pela editora da revista. Tem 
pelo menos 11 títulos de livros traduzidos a partir do norueguês, 

10 Disponível em: https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Marie_Stromberg.

https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Marie_Stromberg
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dinamarquês, e talvez 8 títulos escritos, entre ensaios e ficção11. 
Não queremos definir números, pois há uma evidente carência e 
imprecisão nos dados sobre a tradutora. Encontramos, por exemplo, 
referência a ensaios em revistas literárias, o que leva a crer que 
atuasse, também, como crítica ou ensaísta (informação que falta 
à BnF). Seu nome, porém, consta no índice geral do Patrimoine 
Littéraire Européen Général,12 onde aparece como romancista e 
tradutora, assim como no índice de tradutores profissionais da 
Histoire des Traductions en Langue Française, XIXe siècle. Casada 
com Paul de Rémusat (1831-1897), jornalista, escritor e político, 
colaborador regular da Revue des Deux Mondes...); interessante 
ressaltar que não se conhecem as datas de nascimento e morte 
dela. O marido era conde e somente na sua página na wikipedia, 
descobre-se que Martine de Rémusat era de origem dinamarquesa. 
Também nessa página, sabemos que ele era filho da escritora 
(memorialista e epistolar) Condessa de Rémusat, elogiada por 
Sainte-Beuve. Martine de Rémusat, então, deve ser buscada à 
sombra do esposo, de seu título nobiliário, e da figura literária sua 
mãe ilustre – e encontrada de maneira insuficiente e fragmentária, 
considerando o volume de seu trabalho editado.

A segunda tradutora que assina como esposa ou participante da 
tradição francesa dos salões e das letras aristocráticas e, assim, aceitas 
socialmente, é Mme Charles Laurent (18??-1925), principal pseudônimo 
de Nelly Carrère, com o qual assina os textos que traduz para a Revue 
Blanche. Ela escreveu e traduziu também sob outros pseudônimos: 
Jean Darcy (portanto, masculino) e Henriette, além de Madame 
Jean Carrère, assinando, entre outros, vários títulos traduzidos de 
Kipling (nome de monta na cena da literatura internacional), num 
total de 18 traduções publicadas (sua obra sendo, essencialmente, 
de tradução a partir do inglês, do alemão e do italiano). Essa obra faz 

11 Disponível em: https://data.bnf.fr/fr/12016523/martine_remusat./.

12 Bruxelas: Éditions de Boeck Université, p. 538. Disponible en: http://tinyurl.
com/yck5zzep.

https://data.bnf.fr/fr/12016523/martine_remusat./
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dela um dos nomes que figuram no índice de tradutores profissionais 
da Histoire des Traductions en Langue Française, XIXe siècle. Para a 
revista, traduziu dois títulos da mesma autora italiana, Matilde Serao. 
Trata-se de duas novelas, em 1899 e 1900, publicadas em folhetim. 
Ela traduziu outros romances e novelas da mesma Serao, publicados 
em editoras parisienses (Olendorff, Albin Michel, Plon etc.), mas não 
nas Editions de la Revue Blanche. Contribuiu com crônicas para o 
Figaro (coluna “Notes d’une Femme”), assinando Henriette. Diretora 
literária das revistas Soleil illustré du dimanche e La mode pratique 
(1896-1899), dos jornais italianos Regina, e Il Mattino (este, ao lado 
do marido, Jean Carrère)13. Ele é poeta, escritor, tradutor, jornalista, 
e correspondente de guerra14, e parece claro que Nelly, além de uma 
carreira sólida nas letras, participa das atividades do marido, seja 
cooperando complementarmente, seja “apoiando-o”, como segundo 
a observação de Sirois mencionada antes. A propósito de sua morte, 
o amigo Gabriel Alphaud escreve uma necrologia para o jornal 
Comœdia, em 13/08/1925, um testemunho que permite compreender 
melhor sua personalidade, e perceber em que medida o trabalho de 
tradução se tece às suas demais atividades e ocupações:

Em Nelly Carrère, a França teve, em terra italiana, 
durante mais de um quarto de século, o mais 
perspicaz, o mais ativo e o mais sedutor de seus 
missionários. Antes, seu salão em Paris fora o 
ponto de encontro mais elegante e mais loquaz 
da melhor sociedade artística e política. Em 
Roma, foi mais. Ela presidia com gosto o círculo 
diplomático e literário que, por sobre os Alpes, 
como se não houvesse fronteiras, [...] as naturezas 
mais curiosas e os talentos mais vigorosos15.

Os nomes que ilustram e decoram os salões de MmeCarrère 
são fabulosos, e incluem Giovanni Verga (a quem traduziu), 

13 Disponível em: https://data.bnf.fr/en/10302966/nelly_carrere/?vid=rss.

14 Disponível em: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Carr%C3%A8re_(%C3%A9crivain).

15 Disponível em: https://sempreinpenombra.com/2018/08/14/nelly-carrere/.

https://data.bnf.fr/en/10302966/nelly_carrere/?vid=rss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Carr%C3%A8re_(%C3%A9crivain)
https://sempreinpenombra.com/2018/08/14/nelly-carrere/
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Gabrielle D’Annunzio, Mussolini (!), Maurice Barrès, Pierre Loti, Jean 
Jaurès, Frédéric Mistral, François Coppée, um mundo de pompa e 
circunstância, eclético e polêmico, como ela parecia gostar. Vale 
notar que o amigo a descreve, inicialmente, como homem... o que 
deve refletir sua admiração pela mulher de letras16.

Finalmente, Emmy de Némethy (que usa o pseudônimo de Jean 
de NÉTHY, além do anonimato total, 1863?-1925?) é uma condessa 
húngara que se instala ainda muito jovem em Paris, e passa a 
frequentar o meio artístico da capital, seus salões e redações de 
revistas. Sua presença na cena literária é comentada, mas pouco 
documentada: começou sua carreira de autora em 1886, com a peça 
Auto da fé para, nos anos seguintes, escrever títulos de prosa ficcional 
e ensaios. Atua com crítica literária em petites revues, inclusive a 
Revue Blanche (Revue des revues, Mercure de France etc.).

Nem todos os seus títulos traduzidos são conhecidos, e, embora 
não esteja na lista dos tradutores profissionais a que recorremos 
em nossa pesquisa, Némethy recebe o Prêmio Langlois pela sua 
tradução de uma coletânea de baladas e canções húngaras (1891). Na 
RevueBlanche, publica 5 traduções de 4 autores escandinavos, entre 
1892 e 1893. Nenhuma destas traduções será publicada em livro 
com sua versão (há outros tradutores disputando o mercado dessa 
literatura nova, recentemente descoberta, e em vias de expansão). 
Uma das razões pode ser o fato de que, embora diga conhecer os 
idiomas de origem, ela verte esses autores a partir de traduções já 
feitas para o alemão17.

Seja pelas traduções seja por seus ensaios publicados na 
imprensa, Némethy contribui para a divulgação e o debate acerca 
dos autores nórdicos. Ela contribui, também, no mesmo período, 
para a promoção do trabalho de Nietzsche na França. De acordo 
com um site sobre as publicações francesas da obra de Nietzsche, 
foi ela quem introduziu a obra do filósofo a Daniel Halévy (membro 
16 Para comentários críticos sobre a tradutora e jornalista, KALANTZIS 2017.

17  (cf. EVANGELISTA, 2020).
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da Revue Blanche que será pioneiro na tradução e edição de textos 
de Nietzsche para o francês)18.

Amiga de Sarah Bernard, Puvis de Chavanne... conhece 
Georg Brandes, Auguste Strindberg, Lou Salomé e terá grandes 
admiradores entre poetas franceses. Era admirada pela beleza 
física e pelo intelecto19, e tem uma troca epistolar com Edmond 
de Goncourt (entre 1889 e 1894) a respeito de um prefácio ao seu 
romance, Dilettantes (Paris, Lemerre, 1894), que acaba sendo feito 
por outro correspondente, Émile Zola20. Alguns estudos recentes 
começam a colocar Emmy de Némethy em evidência, o que parece 
promissor para os estudos da tradução nesse período21.

Considerações finais
Nossas observações resultam de uma pesquisa atenta, 

realizada nos índices da Revue Blanche, e, em seguida, nos textos 
selecionados, que constituem traduções apresentadas pelo 
periódico. Os dados coletados estão organizados em tabelas 

18 https://www.nietzsche-en-france.fr/publications-sur-nietzsche/jean-de-nethy/. 
Um dos principais artigos de Emmy de Némethy referentes a Nietzsche critica um 
artigo de um de seus principais comentadores, T. de Wyzewa – sobre quem falamos 
no nosso ensaio anterior – o qual, segundo ela, se equivoca ao considerar o filósofo 
como pessimista. Halévy e outros jovens da Revue Blanche seguem essa veia crítica 
contra Wysewa (Revue Blanche, tome 2, n. 7, avril 1892, p. 206-212).

19  Publica, por exemplo, “La question de la Femme dans la récente littérature 
scandinave”, L’Ermitage, 1892, julho, p.1-9, que merece leitura e comentário em 
algum momento de nossa pesquisa.

20  (cf. BARON, 2009).

21  Para um aprofundamento da questão, sugerimos: EVANGELISTA, Stefano, “The 
time of OlaHansson: Translating Scandinavian Decadence in fin de siècle France and 
England”. In: LYYTIKÄINEN, Pirjoetalii (Eds). Nordic Literature of Decadence. Nova 
York: Routledge, 2020, s.p.; HANUS, Erzsébet, «Femmes hongroises intellectuelles 
en France au XIXe siècle», In: Cahiers d’Etudes hongroises, 9, 1997-1998, p. 
212-223; e FOVET, William. «Pourfendeurs et prosélytes de Georg Brandes dans 
la France des années 1893-1894», In: BOURGUIGNON, Anne; HARRER, Konrad; 
CLAUSEN, Jorgen Stender (Ed.). Grands courants d’échanges intellectuels: Georg 
Brandes et la France, l’Allemagne, l’Angleterre, Actes de la 2ème conférence 
internationale Georg Brandes. Nancy, 13-15 novembre 2008, Berne: Peter Lang, p. 
261-274, 2010.

https://www.nietzsche-en-france.fr/publications-sur-nietzsche/jean-de-nethy/
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disponíveis em nosso blog. Nessa última etapa e nesse último texto, 
apresentamos apontamentos sobre os tradutores e as tradutoras 
que contribuíram, através de seu trabalho, para a divulgação e o 
debate sobre as literaturas estrangeiras na França. 

Os cinquenta indivíduos que realizaram essas traduções 
foram, em seu conjunto, vistos conforme seu perfil global, em 
função de seu contexto e das contingências de sua tarefa, durante 
a Belle Époque.

Um décimo desses indivíduos é constituído de mulheres – 
tradutoras cujos nomes costumam ser ainda mais desconhecidos 
do que os dos homens que se dedicam ao ofício. Entretanto, 
das cinco mulheres identificadas, duas são profissionais, e uma 
recebeu um prêmido de tradução, o que lhes confere uma 
excepcionalidade inusitada. Por isso, nosso estudo buscou lhes 
dar uma maior visibilidade.

De uma forma geral, e apesar dos poucos dados objetivos 
disponíveis sobre os tradutores e as tradutoras da Revue Blanche, 
podemos validar algumas observações comumente partilhada 
entre os especialistas que consultamos: era comum a utilização 
de pseudônimos e assinaturas restritas a meras iniciais – que 
poderia ser do nome verdadeiro ou do pseudônimo, dificultando 
a identificação do autor da tradução. Assim, não foi possível 
identificar dois nomes da nossa listagem, mas é possível tratarem-
se de casos de duplicidade de nomes. Objetivamente, temos 
por resultado que, do total dos 50 tradutores, entre homens e 
mulheres, conseguimos identificar nominalmente 35, dos quais 
apenas 5 são mulheres.

Ao longo de nossa pesquisa, não nos deparamos com trabalhos 
que estejam disponíveis, que tratem especificamente das 
tradutoras durante a Belle Époque francesa. Por isso, entendemos 
ser importante dar visiblidade e destaque às mulheres que 
publicaram traduções na revista, pois é conhecido que, por 
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muito tempo, não lhes foi permitida a liberdade de exercerem 
certos ofícios, vistos como pertencentes ao domínio masculino. 
Por essa razão, resolvemos organizar uma tabela específica para 
elas. A leitura que fizemos desses dados vai ao encontro do que 
os especialistas que consultamos informam como a utilização de 
pseudônimos masculinos, o acesso à educação, o pertencimento 
a camadas altas da sociedade, e o apoio, em alguns casos, ao 
marido. Entre os gêneros que traduziram, na Revue Blanche, 
constam contos, novelas, romances, poemas em prosa, 
memorialismo e correspondência.

Outro dado apontado pelo levantamento e que também não 
surpreende é que a maioria dos indivíduos identificados exercia 
outras ocupações além da tradução, tanto homens quanto 
mulheres. Isso pode ser o indicativo de que não era possível 
sobreviver financeiramente apenas com a tradução. As ocupações 
mais frequentes são as de escritor, jornalista e poeta. Entre os 
identificados, a maioria tem nacionalidade francesa.

Relembramos que nem todos esses tradutores e tradutoras 
eram vinculados à revista, pois algumas traduções poderiam ter 
sido publicadas em outros veículos – jornais e revistas – cabendo à 
Revue Blanche a reprodução em suas páginas. Outros faziam parte 
do quadro da revista (remetemos ao nosso ensaio anterior para 
mais informações).

Por fim, a tarefa de identificar os tradutores e tradutoras 
revelou-se desafiadora, uma vez que, como já mencionado, são 
poucas as informações disponíveis na internet, sendo que, dos 
possíveis 50 tradutores, não obtivemos, até o presente momento, 
nenhuma informação sobre16 deles. Esperamos, então, que esse 
trabalho possa ser um ponto de partida para pesquisadores que 
tenham interesse em avançar nas investigações acerca dessas 
figuras, por vezes esquecidas e invisíveis, e que contribuíram com as 
suas traduções para a divulgação das obras estrangeiras na França.
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Encerramos nosso trabalho tentando cooperar, mais 
especificamente, com futuros estudos sobre as tradutoras nesse 
período, francesas ou não. Listamos a seguir títulos que tratam da 
questão, direta ou indiretamente, e que, mesmo não tendo sido 
utilizados em nossa bibliografia, apresentam interesse de ordem 
crítico-teórica:

DUROT-BOUCE, Élizabeth. Traducteurs et traductrices d’Ann 
Radcliffe, ou la fidélité est-elle une question de sexe?. Palimpsestes. 
Revue de Traduction, n. 22, p. 101-128, 2009. Disponible en: https://
journals.openedition.org/palimpsestes/193. Accès dans: 9. févr. 
2022.

FERNÁNDEZ, Fruela. De la profesionalización a la invisibilidad: las 
mujeresenel sector de latraducción editorial. Trans. 16, p. 49-64, 
2012. Disponible en: https://revistas.uma.es/index.php/trans/
article/view/3211/2961. Accès dans: 9. févr. 2022.

FLOTOW, Louise von. Le féminisme en traduction. Palimpsestes. 
Revue de Traduction, n. 11, p. 117-134, 1998. Disponible en: https://
journals.openedition.org/palimpsestes/1522. Accès dans: 9. févr. 
2022.

OSTER. Corinne. La traduction est-elle une femme comme les 
autres? – ou à quoi servent les études de genre en traduction?.La 
main de Thôt : Théories, enjeux et pratiques de la traduction. s.p., 
2018. Disponible en: https://revues.univ-tlse2.fr:443/lamaindethot/
index.php?id=127. Accès dans: 9. févr. 2022.

SIMON, Sherry. Gender in Translation: Cultural Identity and the 
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Anexo

La Revue Blanche
TABELA DE TRADUTORAS PUBLICADAS NA REVISTA 

(1891-1903)

Tradutora 
(ordem 
alfabética)

Profissão/ 
Origem

ano, tomo, 
número e 
página

Texto traduzido, 
autoria, gênero

LAURENT, Mme 
Charles - 
Nelly Carrère 
(18..-1925)
Pseudônimos: 
Jean Darcy; 
Mme Charles 
Laurent; 
Henriette; Mme 
Jean Carrère

Tradutora, 
jornalista e 
romancista. 
França 

- 1899, XX, s/no, 
p.161-189; 271-
283 

- 1900, XXII, s/
no, p.283-290; 
351-358; 450-
457; 515-527

- “L’Indifférent”, 
Matilde SERAO, 
italiana, conto ou 
novela

- “Infidèle”, Matilde 
SERAO, italiana, 
novela

MOSKAL, Jean 
– [Claire Dou-
cereux?] 

(?-?)

? - 1896, X, s/no, 
p.316-319

- 1896, XI, s/no, 
p.342-348

-  L’Étudiant, , Antoine 
Pétrovitch TCHEKHOV, 
russo, novela 

- “Après le 
couronnement”, Textos 
de liberais russos

NÉTHY, Jean de - 
Emmy de 
Némethy 
(1863-1925?)
Pseudônimos: 
Jean de Néthy

Tradutora e 
folclorista. 
Hungria/ 
Austria

- 1892, II, s/no, 
p.213-216 

- 1892, II, s/no, 
p.257-277; 329-
345 

- 1892, III, no10, 
p.01-09

- 1893, IV, nº19, 
p.333-340 

- L’Évangile de 
l’Ouragan, Ola 
HANSSON, (sueco), 
poema em prosa 

-  Papa Hamlet, 
Bjarne P. HOLMSEN, 
alemão, contos 

-  Sensitiva Amorosa, 
Ola HANSSON, 
(sueco), novela

-  Sur les Bancs de 
Terre Neuve,  Knut 
HAMSUN, norueguês, 
novela 
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- 1893, V, nº24, 
p.216-220

-  Le Nid d’aigle, 
Henrik PONTOPPIDAN, 
dinamarquês, novela

RÉMUSAT, 
Mme R.* 
(RÉMUSAT, 
Martine) 
(18..-19..)
Outras formas 
do nome: 
R. Rémusat, 
Madame R. 
Rémusat.

Romancista 
e tradutora. 
França

- 1901, XXIV, s/
nº, p.401-416 
(I-VIII); 1901, 
XXIV, s/nº, p.505-
520 (IX-XV); 
1901, XXIV, s/nº, 
p.571-582 (XVI-
XVIII); 1901, XXV, 
s/nº, p.28-39 
(XIX-XXII); 1901, 
XXV, s/nº, p.131-
138 (XXIII-XXV); 
1901, XXV, s/nº, 
p.188-197(XXVI-
XXIX); 1901, XXV, 
s/nº, p.261-276 
(XXX-XXXVIII)

- 1901, XXV, s/
nº, p.261-276 (I-
II ) ;  1901, XXV, 
s/nº, p.361-367 
(III-V).

- “Pan”, Knut 
HAMSUN, norueguês, 
romance

- “Pan”: “La Mort 
de Glahn: notice 
datée en 1861”, Knut 
HAMSUN, norueguês, 
romance

SNEIDERN, 
Ellen von (? - ?)
Colaborador(a): 
HUSHES, Ch. (?)

?
Sueca

- 1896, XI, s/no, 
p.155-157 

- “Vers d’amour en 
prose”, Peter NANSEN, 
dinamarquês, poesia

STROMBERG, 
Marie 
(1860 –1930)

?
Tradutora

- 1895, IX, s/no, 
p.436-439 

- 1896, X, s/no, 
p.289-303 

- “Souvenirs 
sur Bakounine”, 
MOKRIEVITCH, 
(Vladimir) Debagori, 
[russo], memorialismo 

- “Lettres de 
Tourgueneff  à Herzen”,  
TOURGUENEFF, 
(Ivan Sergueïevitch 
TOURGUENIEV, russo, 
correspondência 
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- 1896, XI, s/no, 
p.49-57 

- “Sept Lettres de 
Herzen à Natalie 
Zacharina”,  Alexandre 
HERZEN, russo, 
correspondência
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“Se essa rua, se essa rua fosse minha...”: 
desobediência civil e insurgência popular na novela 

Les trois mousquetaires étaient quatre, 
de Suzanne Dracius

Vanessa Massoni da Rocha1

É político? Você retruca: “tudo é política!2”

Suzanne Dracius

No âmbito das comemorações pelo septuagésimo aniversário 
de Suzanne Dracius, em 21 de agosto de 2021, volto minhas atenções 
para esta escritora martinicana ainda bastante desconhecida no 
Brasil. Dracius não tem obras traduzidas para o português, nunca 
visitou o país e seus textos não foram contemplados nos estudos 
antilhanos e/ou comparados por aqui. Conheci a autora em 2017 
ao longo do período de cooperação na Université Schœlcher, Fort-
de-France, Martinica, durante meu pós-doutoramento. Na ocasião, 
assisti a uma apresentação de Suzanne em congresso, comprei 
alguns de seus livros e ganhei dedicatórias. Até então, o leque 
literário martinicano que tinha sido descortinado por mim era 
composto maciçamente por vozes masculinas, como Aimé Césaire, 
Frantz Fanon, Joseph Zobel, Vincent Placoly, Édouard Glissant, 
Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant e Jean Bernabé.

1  Professora do Instituto de Letras da UFF. Lattes: http://lattes.
cnpq.br/2977695504057703. ORCID iD: 0000-0003-2940-7931. E-mail: 
vanessamassonirocha@gmail.com.

2  São de minha autoria a tradução para o português de textos referenciados 
em francês.

http://lattes.cnpq.br/2977695504057703
http://lattes.cnpq.br/2977695504057703
mailto:0000-0003-2940-7931
mailto:vanessamassonirocha@gmail.com
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Já no Brasil, no ano seguinte, tomei conhecimento do texto 
10 écrivains martiniquais qui ont marqué l’histoire de la 
littérature [10 escritores martinicanos que marcaram a história 
da literatura], de Jade Toussay e o nome de Suzanne Dracius se 
impôs novamente em meu percurso acadêmico. A publicação, 
de 2016, enumera dez referências literárias da Ilha das flores e 
faz menção a apenas uma mulher: justamente Suzanne Dracius, 
na sexta posição. Ao discorrer sobre a literatura na Martinica, 
notadamente a de expressão feminina, a autora declara:

Escrever, na Martinica, é algo que tinha que ser 
conquistado, era proibido. Mesmo quando a 
educação foi ampliada, não fomos incentivados 
a ser escritores, nos tornamos escritores 
porque quisemos, ninguém nos incentivou, 
pelo contrário. Ainda hoje, as editoras 
francesas são muito paternalistas em relação 
às nossas produções. De vez em quando pegam 
um e o glorificam, com a sensação de que 
é uma exceção, e quando se é mulher, é algo 
reforçado: é, portanto, uma dupla marronagem 
escapar deste sistema. (ARTHERON, 2010, s.p.)

Professora de Letras Clássicas formada na Université de Sorbonne, 
em Paris, Suzanne Dracius lecionou na França metropolitana, nos 
Estados Unidos e se aposentou em 1996, quando integrava o corpo 
docente da Université Antilles-Guyane (hoje nomeada de Université 
des Antilles). Nascida em Fort-de-France, capital martinicana, a 
autora migrou para a França metropolitana aos quatro anos e idade 
e, mais tarde, percorreu o trajeto de grande parte dos intelectuais da 
ilha caribenha: empreendeu seus estudos superiores no Hexágono, 
tal como seus conterrâneos elencados acima. O retorno à Martinica 
ocorreu em 1982, sete anos antes de sua estreia literária, com o 
romance L’Autre qui danse [O outro que dança]. De acordo com a 
autora, o exílio e o retorno à Martinica foram episódios fundamentais 
para sua escrita literária:
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Acredito que nunca teria ousado escrever 
um romance se eu não tivesse ‘voltado’ para 
a Martinica. Claro que sempre tinha escrito, 
sempre tinha tido vontade (necessidade?) de me 
tornar escritora, mas me dizia que era para os 
Duras, os Victor Hugo, não para uma pequena 
martinicana, mesmo sendo a primeira da turma 
de francês, mesmo a primeira da turma em latim 
e grego. (RINNE, 2016b, p. 368)

L’Autre qui danse, considerado uma “obra prima” (RINNE, 
2016b, p. 372), centra-se nos imaginários e dilemas identitários da 
personagem Rehvana, uma martinicana mestiça “muito negra para 
a França e muito branca para a Martinica” (BOUCHER, 2006, s/p) 
que, “à procura de sua identidade verdadeira, colide não apenas 
com sua personalidade geniosa, mas também com os limites desses 
três mundos [África, Europa e Américas] entre os quais ela se 
sente dividida” (RINNE, 2016a, p. 361). O livro foi finalista do Prix 
du Premier roman [Prêmio de Primeiro romance] e foi vertido para 
o italiano (2010) e o inglês (2018). A data da publicação coincide 
com o lançamento de uma obra canônica da literatura antilhana, 
o manifesto Éloge de la créolité (1989), escrito por Patrick 
Chamoiseau, Raphaël Confiant e Jean Bernabé.

Esta obra de estreia consiste na única incursão romanesca da 
escritora. De verve polivalente, Suzanne Dracius transita ainda pela 
poesia, pelo teatro, pelo ensaio, pelas publicações coletivas que pilota 
e também por outros tipos de organização, dentre as quais destaco o 
livro Fables de La Fontaine (2006), que reúne fábulas de La Fontaine 
traduzidas (adaptadas) por ela mesma para o crioulo martinicano. 
Ela reconhece, neste sentido: “há um entrecruzamento na minha 
produção, misturando vários gêneros, vários gêneros literários, 
vários tons, vários modos de expressão” (EDWARDS, 2011, p. 129). 
Suas produções foram laureadas com quase dez prêmios, sendo o 
mais recente o Prix Virgile do Cenáculo europeu francófono Artes e 
Letras Léopold Sédar Senghor, pelo conjunto da sua obra, em 2019.
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Suzanne Dracius recebeu o epíteto de “Kalazaza”, termo em 
crioulo martinicano que designa um mestiço do branco e do negro 
com pele e cabelos claros, o que lhe trouxe a triste designação 
de “coisinha exótica” (RINNE, 2016b, p. 368) durante a fase 
escolar. Logo, a protagonista de L’Autre qui danse compartilha 
os atravessamentos identitários de sua criadora: uma e outra 
afetadas em seus percursos por causa da aparência física. A este 
respeito, em entrevista à pesquisadora Carole Edwards, intitulada 
“A Kalazaza greco-latina”, a autora explica a gênese do apelido, 
que remota às observações proferidas por um senhor quando ela 
ainda estava na adolescência:

É triste que ainda precisemos nos nomear pelas 
nossas respectivas cores! Espero que um belo 
dia tenhamos de recorrer a essas categorizações 
ou classificações apenas por razões estéticas e 
não hierárquicas ou com conotações racistas. 
(EDWARDS, 2011, p. 121)

Em seguida, Dracius defende uma importante premissa que 
habitará seus escritos:

Minha posição de kalazaza me situa na confluência 
de todos esses povos que misturaram seu sangue 
mais ou menos pacificamente para constituir 
a população da Martinica. Gosto de acreditar 
que o racismo é solúvel no cruzamento, que o 
ódio e as linhas raciais são diluídos na mistura 
de sangue e não no derramamento de sangue. 
(EDWARDS, 2011, p. 121)

De fato, os textos de Suzanne Dracius se inscrevem em um 
amálgama entre identidade, memória e história, apresentando 
reflexões sobre a Martinica e o ser martinicano em toda sua 
pluralidade e sua complexidade. “Sou a primeira e a única escritora 
martinicana a atacar de frente a questão da identidade [...] e do 
machismo” (RINNE, 2016b, p. 370), afirma sem falsa modéstia. Isto 
posto, eis a maneira como Dracius define sua escrita: “Sacudir as 
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restrições que sobrecarregam os pobres, corpos fracos, oprimidos, 
vitimados, mulheres, escravos, crianças maltratadas, maltratados 
ou vítimas de incesto...” (EDWARDS, 2011, p. 128) e “Recompor a 
identidade do mestiço, amputado um pedaço inteiro de si mesmo...” 
(EDWARDS, 2011, p. 128). Por certo, na tessitura literária da 
escritora pulula todo tipo de personagem vulnerável, personagens 
estes que testemunham tanto do interesse da autora pela realidade 
e pelo quotidiano crioulos quanto de sua intersecção criativa entre 
malha ficcional e fatos históricos. Convencida de que a literatura 
“sacode” e “recompõe”, Suzanne Dracius chama a atenção para 
reconhecidas diretrizes da escrita antilhana: passar em revista 
a sociedade crioula a partir de um filtro interno (BERNABÉ et al, 
1993, p. 14-15) disposto a “reexaminar” (BERNABÉ et al, 1993, p. 
15), “explorar o real” (BERNABÉ et al., 1993, p. 22) e “mergulhar na 
[...] singularidade” (BERNABÉ et al, 1993, p. 22) caribenha. Como se 
vê, as convergências entre a autora e o Éloge de la créolité não se 
limitam à coincidência em torno do ano de publicação, 1989.

“É preciso que estejamos ancorados no país, nas suas dificuldades, 
nos seus problemas, na sua realidade mais elementar” (BERNABÉ 
et al., 1993, p. 42), defendem os cossignatários martinicanos 
do Éloge de le créolité. O universo textual da autora se revela 
absolutamente em sintonia com os preceitos repertoriados pelos 
líderes da crioulidade. A despeito das convergências incontestáveis, 
Dracius salienta: “Não me fixo nos autores caribenhos e não sou de 
nenhuma escola. Rebelde, sempre” (RINNE, 2016b, p. 369). De fato, 
“hoje, quando a literatura se expressa, ela não se expressa para 
fundar uma comunidade monolítica, mas se expressa para explorar 
as complexidades relacionais. Expressa mais uma complexidade, 
uma diversidade, do que uma unidade” (ROCHA, 2021, s.p.).

Às vésperas de completar vinte anos de publicação, a coletânea 
Rue Monte au ciel (20033) [Rua Sobe ao céu, em tradução livre], única 

3  Em 2013 foi publicada pela editora martinicana Idem uma nova edição 
ampliada do livro.
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incursão da autora no gênero das novelas, coloca em cena a tríade 
temática identidade, memória e história, a qual aludi anteriormente. 
O livro de mais de 400 laudas, minha porta de entrada para a obra 
draciusiana, se organiza em torno de “nove retratos de mulheres em 
movimento que se elevam em direção a uma libertação, mostrando o 
vício em várias formas e o impulso para a independência, libertação, 
reapropriação de si mesmo” (EDWARDS, 2011, p. 128).

O título faz menção à rua homônima, localizada na cidade de 
Saint-Pierre, primeira capital da Martinica e conhecida até então 
como “A pequena Paris das Antilhas”. Trata-se da cidade-palco 
do maior trauma da ilha: a erupção da Montanha Pelée em 1902, 
que dizimou a população da cidade, tornando-se a mais mortífera 
atividade vulcânica do século XX. Como não poderia deixar de ser, a 
tragédia está presente na primeira novela do livro, se prolongando 
por mais de 170 laudas desta obra de fôlego.

A rua sugere representações do céu: de início, diz respeito ao 
caráter íngreme da via, cujos numerosos degraus desafiam o fôlego 
dos pedestres. Em seguida, a rua acolhe vários prostíbulos nos quais 
os clientes seriam “levados ao céu”. Por fim, na parte mais alta da 
rua localiza-se um seminário, espaço privilegiado de diálogo com o 
mundo celeste. Tamanha polivalência na geografia do lugar levou a 
autora a ponderar jocosamente: “belo contraste que não deixou de 
me inspirar” (EDWARDS, 2011, p. 128). Cabe notar que a rua figura 
majestosamente na ilustração da capa do livro, com sua infinidade 
de degraus bordejados por belas construções arquitetônicas.

Quarta novela do livro Rue Monte au ciel, Les trois mousquetaires 
étaient quatre [Os três mosqueteiros eram quatro] se destaca dentre 
as narrativas apresentadas. Um dos textos mais extensos do livro, com 
quarenta laudas, ele coloca em cena o mundo policial de maneira nada 
linear. Eis sua abertura enigmática, ocorrida em uma delegacia de polícia:

Dracius mantém uma atmosfera de suspense ao longo da 
novela, que se revela, aos poucos, em jogo narrativo de pistas que 
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captura o leitor. Não se sabe inicialmente nada sobre o pretenso 
criminoso, tampouco sobre o crime cometido. A narração se faz na 
segunda pessoa por um narrador que toma partido pelo personagem 
acusado, relutando, porém, a sanar a série de questionamentos 
levantados pela leitura. A este respeito, a escritora enfatiza:

Em Os Três Mosqueteiros eram quatro, queria 
que o personagem central masculino ou 
feminino, indiferentemente, qualquer um dos 
dois — porque seu problema é identitário, 
existencial, mas não tem gênero — tentei 
nunca qualificá-lo (ou ela) com um adjetivo, o 
que deveria ter sido marcado como feminino ou 
masculino. Eu usei a 2ª pessoa, porque o “você”, 
diferentemente do “ele” ou da “ela”, não indica 
se ele é um menino ou uma menina. A escolha 
desta ou daquela instância narrativa e deste ou 
daquele processo estilístico é determinado por 
minhas intenções, uma parte de meu projeto de 
escrita. (EDWARDS, 2011, p. 126)

Desta maneira, a novela se constrói de maneira vertiginosa, tal 
como a escadaria da rua que sobe ao céu. A história se passa em 2002, 
eleito o ano Victor Hugo, graças à comemoração do bicentenário de 
nascimento do prestigioso autor francês. O narrador não se furta a 
repercutir a forma como o pretenso criminoso (ou seria criminosa?) 
reagiria a esta homenagem do estado francês: “Por que Hugo mais 
que Dumas?” (DRACIUS, 2013, p. 229). Não se pode perder de vista 
que 2002 é igualmente o bicentenário de nascimento de Alexandre 
Dumas, conhecido como Dumas pai4, autor de dois dos maiores 

4  Dentro de uma mesma família, há três Alexandre Dumas, sobre os quais 
preciso fazer distinções. O patriarca Thomas-Alexandre Dumas (1762-1806) foi 
um renomado general do exército francês na ilha do Haiti (chamada à época de 
Santo Domingo), que se casou com uma ex escravizada nomeada Marie-Cessette. 
O casal teve o filho Alexandre-Dumas (1802-1870), autor de Os Três Mosqueteiros 
e O Conde de Monte Cristo, obras de grande repercussão literária e popular. 
Este Alexandre da segunda geração ficou conhecido como Dumas pai. O terceiro 
Alexandre Dumas, o Dumas filho, era filho de Alexandre Dumas pai e da costureira 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Tr%C3%AAs_Mosqueteiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Conde_de_Monte_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas,_pai
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clássicos da literatura francesa: Os Três Mosqueteiros e O Conde de 
Monte Cristo, ambos publicados em 1844.

A pergunta do narrador vem acompanhada do comentário: 
“A injustiça te colocou fora de você. Você não dormiu à noite” 
(DRACIUS, 2013, p. 229). Mais do que a inquietação do personagem 
e seu possível desacordo com a escolha de Hugo, o que se vê na 
narrativa é uma série de acusações ao governo francês e sua nada 
ingênua obliteração de Dumas, como se vê no excerto abaixo:

Um mestiço de ascendência servil, e ‘sangue 
impuro’, o ilustre escritor francês, o mais 
universalmente conhecido pelo mundo? Isto 
não se exporta! Isso não vende. [...] o sangue 
negro mancharia, obscureceria sua obra imensa. 
(DRACIUS, 2013, p. 230)

Com efeito, Alexandre Dumas Pai era filho do General Thomas 
Alexandre Dumas Davy de la Pailleterie e de Marie Louise e era 
neto de um marquês e de uma escrava negra de Santo Domingo. O 
sobrenome Dumas, é preciso que se diga, remonta ao matrônimo 
de Cessette Dumas, “negra escrava que deu à luz ao primeiro dos 
três Dumas” (DRACIUS, 2013, p. 231). Segundo o narrador e seu 
humor debochado, o apagamento de Cessette e da origem negra 
dos três Dumas (avô, pai e filho) seria justificado causa de um “lapso” 
(DRACIUS, 2013, p. 231), afinal Cessette havia morado no Haiti, 
espaço que não integra há tempos o espaço francês ultramarino 
nas Américas. Assim, o tom da narrativa se eleva e formula de 
maneira categórica a denúncia de que era melhor varrer para baixo 
da parede a negritude de Dumas pai e sua conexão com o Haiti:

Querem se gabar dos charmes de ‘nossas’ 
Antilhas para as férias, o turismo, as belas 
praias exageradas o ano todo, mas não precisa 
exagerar... Afinal, os haitianos se tornaram 

Marie-Catherine Labay. Escritor como o progenitor, dedicou-se de maneira prolífica 
ao teatro e ao romance. Sua obra mais conhecida é o romance A dama das 
Camélias (1848).
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independentes, não seria bom confundi-los 
com ‘nossos antilhano-guianenses: eles não são 
franceses! Eles escolheram não ser mais, então, 
agora, que eles se virem! (DRACIUS, 2013, p. 232)

Não é de se espantar, ainda, que, “embora fosse negro, o autor 
foi representado inúmeras vezes como um homem branco; algo 
que já aconteceu e continua acontecendo com figuras históricas 
negras” (BARREIROS, 2021, s.p.). A título de curiosidade, o filme 
L’autre Dumas, de 2010, traz ninguém menos do que o ator branco 
de olhos azuis Gérard Depardieu na pele de Alexandre Dumas 
pai. Nestes termos, o embranquecimento do escritor denotaria 
o desejo de rasurar sua negritude e de afastar do panteão 
literário francês alguém que poderia macular suas tão bradadas 
– e pretensiosas – “nobreza” e “superioridade”. De fato, muito 
poucos são os conhecem a genealogia de Dumas pai e sua conexão 
com uma mãe escravizada.

Aprofundando as miríades acerca de Dumas, Suzanne Dracius 
leva seu narrador a imaginar o discurso do escritor caso tivesse sido 
eleito para a Academia Francesa de Letras, o que nunca ocorreu. O 
terceiro Dumas, ao contrário do pai, ingressou na Academia em 1874. 
Eis o diálogo fictício: “- A propósito, caro Mestre, você se reconhece 
negro?” perguntam. Ao que segue a resposta: “- Mas com certeza. 
Meu pai era um mulato, meu avô um negro e meu bisavô um macaco. 
Você vê, caro senhor, minha família começa onde a sua termina” 
(DRACIUS, 2013, p. 241). Neste contexto, vale a lembrança do artigo 
Les Dumas et l’Académie (1956), de André Maurois:

Quando Dumas filho foi perguntado: ‘Quem você 
sucederá na Academia?’ ele respondeu: ‘meu 
pai.’ Dumas pai nunca tendo sido membro da 
Academia Francesa, isso foi um protesto, uma 
reparação e uma brilhante resposta teatral”.

Quando do tardio traslado do corpo de Dumas pai para o 
Panthéon, suntuoso mausoléu parisiense que desde a Revolução 



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

682

francesa acolhe os restos mortais de grandes figuras da França, 
ocorrido em 2002, o presidente à época, Jacques Chirac, não fugiu 
das polêmicas ligadas ao embranquecimento do escritor e em seu 
discurso, proferiu as seguintes assertivas: “A República, hoje, [...] 
repara uma injustiça. Esta injustiça que marcou Dumas desde a 
infância, pois já marcava com ferro a pele dos seus antepassados 
escravos”. Em seguida, o representante maior do poder executivo 
acrescenta que “filho do mulato, sangue misturado com azul e 
preto”, Alexandre Dumas teve de “enfrentar os olhares de uma 
sociedade francesa que, para deixar de ser uma sociedade do Antigo 
Regime, continuou a ser uma sociedade de castas”.

Retomando o conto de Suzanne Dracius, o narrador não hesita 
em demonstrar a incredulidade do inspetor de polícia diante das 
revelações sobre Dumas pai proferidas pelo protagonista: “Nunca 
O conde de Monte-Cristo lhe foi apresentado como nascido de 
um imaginário negro. Chega de bobagens! Os três mosqueteiros 
eram quatro? E os três Dumas mulatos?...” (DRACIUS, 2013, p. 237). 
Por que, afinal de contas, ocorre a discussão do criminoso acerca 
de Dumas pai com os agentes da polícia? É o que a narrativa de 
Suzanne Dracius nos revelará aos poucos. O crime cometido pelo 
personagem misterioso reside precisamente no “vandalismo” de 
placas de rua: foram retiradas placas do bulevar Général De Gaulle 
e foram colocadas em seu lugar placas “Rua Alexandre Dumas”.

“Ato de vandalismo com premeditação” (DRACIUS, 2013, p. 
241), eis o crime atribuído ao meliante recolhido em flagrante 
à delegacia: “Premeditação? O que você diz? Por que você 
encomendou com antecedência placas onde você mandou 
inscrever o nome de Alexandre Dumas, com a esperança de gravá-
lo na memória do povo?” (DRACIUS, 2013, p. 241). O ato insurgente 
me traz à mente a popular cantiga nacional, voltada para o 
público infantil, “Se esta rua fosse minha” (1936), de Mário Lago e 
Roberto Martins, na qual o eu-lírico enumera transformações que 
empreenderia na rua para seu amor passar.
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Se regressarmos à época colonial, identificamos as 
intervenções nos nomes dos logradouros como estratégia de 
controle. Distanciando-se da motivação pueril e amorosa de 
agradar o ente amado, recitada na canção brasileira, o escritor 
e ensaísta Albert Memmi se debruça sobre a colonização e suas 
artimanhas de dominação dos espaços e dos imaginários. Em suas 
reflexões sobre traço material, o intelectual menciona a rua:

Os poucos traços materiais, enfim, desse 
passado, apagam-se lentamente e os vestígios 
futuros não trarão mais a marca do grupo 
colonizado. Às poucas estátuas que aparecem 
na cidade simbolizam, com inacreditável 
desprezo pelo colonizado que por elas passa 
todos os dias, os feitos da colonização. As 
construções trazem as formas amadas pelo 
colonizador; e até os nomes das ruas lembram 
as províncias longínquas de onde ele vem. 
(MEMMI, 2007, p. 144, grifo meu)

Desta forma, compreende-se a atribuição e/ou substituição de 
nomes de ruas como um incontornável mecanismo de conquista 
(pós)colonial: por um lado, obliterar heróis e homenageados da 
cultura local e, por outro lado, erigir novos heróis, novos símbolos 
a serem assimilados pela população. Controlar os nomes das ruas 
consiste em fundamental dispositivo no controle de narrativas e 
imaginários ontem e hoje. Neste contexto, o escritor martinicano 
Patrick Chamoiseau (1993) reflete sobre os traços materiais e coteja 
a realidade dos colonos e dos povos crioulos americanos:

É por isso que muitas vezes se diz que nas Américas 
os monumentos (e a história com H maiúsculo) dão 
testemunho aos colonos, à força dominante, ao 
ato colonial com o que isso implica de genocídios, 
escravizações e ataques contra os outros. A 
História, a Memória e o Monumento engrandecem, 
ou exaltam (do alto das maiúsculas), o crime que a 
Crônica Colonial legitimava.
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Os povos crioulos americanos, portanto, têm 
estas memórias asfixiadas [...]; e quando se 
voltam para os Monumentos que marcam 
os seus espaços, não se encontram aí, onde 
então, venerando estes edifícios, se alienam 
da Memória e da História decretadas pela 
colonização. (CHAMOISEAU, 1993, s.p.)

Diante das constatações, Chamoiseau sugere a reinvenção 
da ideia de monumento e propõe um mergulho em vestígios 
indispensáveis para o fazer identitário:

[...] para distinguir as trajetórias dos vários povos 
que aí se encontraram, devemos reinventar a 
noção de monumento, desconstruir a história 
colonial escrita, devemos encontrar vestígios das 
histórias. Abaixo da memória altiva de fortes e 
edifícios, encontre os locais inusitados.

Gestos, hábitos, profissões, saber silencioso, 
saber corporal, saber reflexo, símbolos, 
emblemas, palavras, canções, a língua crioula, 
a paisagem, árvores centenárias, sociedades 
mutualistas, canaviais, bairros... tantos vestígios 
de memórias que agora teremos que aprender 
a reconhecer, listar e explorar, a fim de tecer 
pacientemente a complexidade aberta de nossa 
herança crioula, onde se cristalizaram as etapas 
decisivas para estas comunidades. (1993, s.p.)

Nestes termos, retorno à análise da novela de Suzanne Dracius e 
evoco a frase provocadora: “onde ela está, a estátua de Dumas?” 
(DRACIUS, 2013, p. 239). Associada à ausência de homenagens a 
Alexandre Dumas pai está o questionamento do texto sobre a 
pertinência de mais condecorações ao General de Gaulle:

Perdão ao Salvador do Apelo de 18 de junho! 
Mas ele não precisa mais disso! De honras, ele 
está coberto. Que se importa com um bulevar 
em Fort-de-France, mesmo que seja a capital 
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da Martinica, aquele que brilha no firmamento 
da capital da França com a Place de l’Étoile só 
para ele, no final da ‘avenida mais bonita do 
mundo’, a avenida dos Champs Élysées, e até 
um aeroporto, para que ninguém o ignore! 
(DRACIUS, 2013, p. 245)

Neste cenário, que “[...] o mundo inteiro esconda, negligencie, 
ignore ou finja não saber que os Dumas eram mestiços é totalmente 
insuportável” (DRACIUS, 2013, p. 239), defende o narrador. Imbuído 
da vontade de “remediar” (DRACIUS, 2013, p. 244) esta ausência 
sentida na paisagem das ruas de Fort-de-France, o protagonista 
começa a retirar, como já foi dito, placas de rua alusivas ao 
general e coloca em seu lugar placas onde se lê Bulevar Alexandre 
Dumas. O ato solitário, performance-grito, denota uma flagrante 
desobediência civil e a vontade de colocar alguns pingos nos 
“is” na história antilhana. Corroborando sua consonância com 
o protagonista, o narrador declara: “pena que eles tenham te 
surpreendido logo. Você só teve tempo de pendurar duas ou três 
placas DUMAS” (DRACIUS, 2013, p. 246). Depreende-se, assim, 
que o ato político foi rapidamente desarticulado pela polícia, 
fato que não deixa de exaltar a força da repressão e a dificuldade 
experimentada pelo ativista em sua manifestação. Para ele, torna-
se imperativa a reabilitação da negritude de Alexandre Dumas 
pai e a devida atribuição de honrarias no panteão cultural tanto 
da França metropolitana quanto do Caribe. Nesta perspectiva, 
nada mais significativo do que destronar o general (representante 
máximo da força militar da antiga metrópole e do poder constituído) 
e promover a ascensão do escritor de origem negra que escreveu 
também sobre mazelas do povo.

A narrativa de Suzanne Dracius levanta a bandeira de que 
enquanto houver véus sobre figuras como a de Dumas pai, a história 
caribenha seguirá fraturada, incompleta e manipulada. Ao dar vida a 
um personagem que busca agir sobre a história trocando placas de 
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ruas, fragilizando, assim, alguns jogos de poder, a autora martinicana 
privilegia os papéis desempenhados pela arte, sobretudo a arte 
literária, nesta sofisticada disputa de narrativas. Eis o que Dracius 
pondera sobre o tema:

Houve um processo de reapropriação de nossa 
história, no qual me inscrevo através do teatro 
e do romance. Aprendemos a história da França 
e negamos a história da Martinica e Guadalupe. 
Hoje houve progressos no ensino, mudanças de 
programa, mas isso não é aplicado perfeitamente 
nem nas Antilhas nem na França hexagonal. 
A literatura pode compensar um pouco essa 
deficiência, essas deficiências, porque pode-
se ser mais facilmente seduzido pela forma do 
teatro ou do romance, através dos quais se pode 
recolher ecos da história de forma divertida. 
(ARTHERON, 2010, s.p.)

Diante deste contexto, é válido ressaltar que, em Les trois 
mousquetaires étaient quatre, a polícia acusa o criminoso de sofrer 
de “mitomania agravada pela esquizofrenia” (DRACIUS, 2013, p. 
227) e interpreta sua ação e seu discurso como “delírio” (DRACIUS, 
2013, p. 227). Ora, ao etiquetar o comportamento do detento de 
mentira compulsiva, de doença e de delírio, a polícia (instituição 
que representa o poder constituído, repito) deslegitima sua pauta, 
ridiculariza seu projeto político e esvazia seu ato de resistência. Por 
outro lado, o protagonista não se furta a expor todas as fragilidades 
desta instituição. Levados à exaustão pela pretensa “arrogância” 
manifestada pelo criminoso em interrogatório, os policiais são 
denunciados em diversos momentos da narrativa. “Eles sonham 
te encarcerar, te julgar [...] te condenar” (DRACIUS, 2013, p. 
235), afirma o narrador. O narrador denuncia, ainda, o abuso de 
autoridade (DRACIUS, 2013, p. 155) e a ameaça de estupro (“forçá-
la a te servir de mulher para todos” (DRACIUS, 2013, p. 257)). Sim, 
o criminoso era uma mulher, o que será objeto de análise mais 
adiante neste artigo.
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No que se refere ao campo semântico empregado pelo 
narrador para caracterizar os policiais, salienta-se a temática 
da animalização, como se vê nos seguintes exemplos: mugir 
(DRACIUS, 2013, 251), late (DRACIUS, 2013, 252), o animal se 
espalha (DRACIUS, 2013, 255), libidinoso peludo (DRACIUS, 
2013, 255), patas destes cães (DRACIUS, 2013, 258), bestiário 
infernal (DRACIUS, 2013, 259); um dos policiais recebe o apelido 
de Raposa. Enfatiza-se, aqui, o imaginário que reveste a raposa, 
animal perspicaz, sorrateiro, que costuma enganar sua presa e no 
qual não se pode confiar. A se observar, igualmente, uma inversão 
de paradigma fomentada pela novela de Dracius. Se, comumente, 
associa-se aos meliantes características animalescas, no texto, 
são os policiais que fazem por merecer tal rebaixamento. De 
fato, nesta narrativa draciusiana, os representantes da legalidade 
martinicana assumem as facetas de grosseiros, atrapalhados, 
intimidadores, pouco inteligentes e violentos.

A longa cena do interrogatório desnuda policiais que “ficam 
com raiva” (DRACIUS, 2013, p. 225), “perdem paciência” (DRACIUS, 
2013, p. 225) e “não sabem o que fazer” (DRACIUS, 2013, p. 224). 
Acuados, “eles se agitam para tentar tirar da cama em plena noite 
um superior” (DRACIUS, 2013, p. 224), pois “estão de saco cheio” 
(DRACIUS, 2013, p. 227). De fato, ao ser interrogado, o criminoso 
diz morar na Rua Alexandre Dumas número 60 e eis que os 
policiais abrem a lista telefônica para tentar localizar o endereço, 
desconhecido de todos. O episódio reveste de pátina burlesca. 
Confrontado, o protagonista reitera o endereço falacioso. O impasse 
se acentua. A crítica manifestada na troca de placas se estende 
para o espaço da delegacia, desnorteando os representantes legais 
da capital martinicana, que “repetem várias vezes as perguntas” 
(DRACIUS, 2013, p. 225) e “não sabem o que fazer diante das 
informações fornecidas” (DRACIUS, 2013, p. 225). Ao buscar 
justificar a infração em via pública, o transgressor faz a precisão 
de que os três mosqueteiros eram, de fato, quatro: Athos, Porthos, 
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Aramis e D’Artagnan. Deste modo, a obra reivindica a premissa do 
revisionismo e busca passar a limpo algumas sentenças reiteradas 
que ganham, ao longo do tempo, auras de “verdade”. Tanto quanto 
os três mosqueteiros são quatro, como enfatiza o título da novela, 
as ruas martinicanas deveriam renunciar a nomes canônicos (leia-
se de homens europeus e brancos que nunca puseram os pés na 
ilha caribenha) e exibir placas de rua de caribenhos como Alexandre 
Dumas pai.

Outra reviravolta da novela diz respeito à “revelação” do autor, 
ou melhor, da autora do crime:

BOULEVARD ALEXANDRE DUMAS

E você assinou “YICH LUMINA”

com uma grafia que só puderam desvendar os 
que guardavam na memória a história do povo 
martinicano. Aqueles que ainda tinha na boca a 
amargura do sangue derramado em setembro 
1870. (DRACIUS, 2013, p. 246)

Na delegacia, 

quando você diz “Yich Lumina”, passa; eles só 
perguntam se “Yich” é o sobrenome ou primeiro 
nome. Você explica a eles que não importa, que 
seu nome completo é “Yich Lumina Sophie dite 
Surprise”, mas então eles ficam com raiva. Não 
só esse nome não significa nada para eles, mas 
ele não diz nada que valha a pena para eles. 
(DRACIUS, 2013, p. 225)

Yich Lumina significa em crioulo martinicano “Filho de Lumina”. 
Em sua novela, Suzanne Dracius inscreve a personagem que 
“vandaliza” placas em uma importante genealogia de luta, bravura 
e resistência que remonta à personagem histórica Lumina Sophie 
Ruptus dite Surprise. Esta é a alcunha mais conhecida de Marie-
Philomène Sophie, martinicana nascida em 5 de novembro de 
1848, meses após a abolição da escravatura, proclamada em abril 
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do mesmo ano. Filha de escravizados libertos do sul da Martinica, 
zona rural marcada pelo cultivo de café, cacau, banana e cana-de-
açúcar, a jovem lutou contra a discriminação e se tornou líder da 
insurreição de 1870. Nesta data, aos 21 anos, Lumina participou 
ativamente das manifestações da insurreição em solidariedade a 
Léopold Lubin, jovem negro condenado injustamente a cinco anos 
de prisão após um conflito com Augier de Maintenon, comissário 
da marinha que o havia espancado com um chicote após uma 
querela racista na rua. O episódio foi parar na justiça, mas foi 
arquivado, para consternação de Lubin e de grande parte dos 
martinicanos. Lubin decide se vingar meses depois de seu algoz e 
acaba condenado em agosto de 1870 a uma multa e a cinco anos 
de prisão em Caiena, capital da Guiana Francesa. O veredito contra 
Lubin provoca a revolta da população e dá início à insurreição de 
1870, marcada por incêndios criminosos.

As massas negras rurais ficam indignadas com 
essa condenação injusta, racista e vil, e um 
movimento de solidariedade e depois de revolta 
se organiza espontânea e clandestinamente. 
Esta é a Revolta do Sul, a maior revolta que 
a Martinica conheceu até agora. Incendiou o 
Sul, mas também teve repercussões em toda a 
Martinica, até Saint-Pierre. (PAGO, 2021, s.p.)

Em 26 de setembro de 1870, a insurreição foi derrotada e 
Lumina foi presa com outros insurgentes. Grávida de dois meses, 
ela foi encaminhada para a prisão em Fort-de-France, onde deu 
à luz um filho, Théodore, de quem foi rapidamente separada dias 
após o parto. “Identificada pelo governador como a ‘chama da 
revolta’ contra a aristocracia dos senhores de engenho, é acusada 
de blasfêmia, de querer dominar os homens e de ter incendiado 
três casas”, revela o texto apócrifo publicado pela Fundação para 
a Memória da Escravidão, no âmbito das festividades pelo dia 
das mulheres, em 8 de março de 2022. Alguns meses depois, ela 
foi condenada à prisão perpétua e trabalhos forçados e sofreu a 
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deportação para a colônia penal de Saint Laurent-du-Maroni, na 
Guiana Francesa, onde morreu em 15 de dezembro de 1879, aos 
31 anos. Seu filho Théodore não resistiu e faleceu na prisão com 
cerca de um ano de idade. Suzanne Dracius dedica à novela Les 
trois mousquetaires étaient quatre justamente a Théodore, bebê 
privado da companhia e do acalento maternos.

“Todos podem estar simbolicamente ligados a uma figura 
histórica como Lumina, heroína rebelde, símbolo de liberdade, de 
tolerância, de anti-racismo, de mente aberta” (EDWARDS, 2011, p. 
127-128), afirma Suzanne Dracius. A despeito desta identificação, 
durante muito tempo, muito pouco ou quase nada se falou de Lumina. 
Na luta para a recuperação da história da personagem insurgente, 
Suzanne Dracius admite: “Eu queria ajudar a trazer esse personagem 
para o panteão da Martinica, onde não há muitas pessoas e quase 
nenhuma mulher” (ARTHERON, 2010, s/p). De fato, antes da 
publicação da coletânea Rue Monte au ciel, onde foi publicada a 
novela que menciona Lumina, a autora já havia lhe dedicado uma 
peça de teatro, Lumina Sophie dite Surprise, fabulodrame historique 
(2005), que foi encenada pela primeira vez em 2000, no contexto 
da Marcha pela mulher, em 17 de outubro de 2000. Desta forma, 
a novela centrada na troca de placas retoma uma heroína nacional 
cuja trajetória a autora martinicana já tinha levado aos palcos. A 
escolha pelo gênero dramático não se revelou anódina; o desejo era 
colocar Lumina em cena, em grande destaque, e divulgar de maneira 
pungente esta mulher corajosa ausente dos livros de história. A 
este respeito, Dracius comenta: “Lumina foi esquecida, por isso fiz 
ouvir sua voz através do teatro. Lumina estava morta e enterrada, 
eu fiz isso viver novamente graças ao teatro, performance ao vivo 
por excelência” (EDWARDS, 2011, p. 127-128). Aprofundando ainda 
mais a relação com Lumina, transformada em personagem, Suzanne 
Dracius explica:

Lumina não sai da minha imaginação. Lumina 
Sophie é tanto uma personagem real e histórica 
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quanto uma personagem completamente 
escondida e esquecida. Sua voz é silenciosa, 
sua voz não chegou até nós através dos séculos. 
Mas fiquei impressionada com isso porque 
gosto dessa imagem de uma mulher em pé. 
(ARTHERON, 2010, s.p.)

É inegável que Suzanne Dracius se tornou uma espécie 
de porta-voz da personagem Lumina, figura onipresente nas 
entrevistas da escritora martinicana. Foi Dracius a primeira 
intelectual antilhana a dedicar uma obra à Lumina. Nestes termos, 
ela anuncia: “com Lumina eu queria restaurar uma figura nobre, 
trazê-la para nossa mitologia. Senti também a necessidade de 
recuperar certas canções, certas danças, que fazem parte do 
patrimônio e que devem ser corrigidas” (ARTHERON, 2010, s.p). 
Publicadas no início do século XXI, tanto a peça teatral quanto 
a novela se tornaram uma espécie de catapulta para que a 
personagem histórica deixasse o anonimato. Desde então, 
tenho notícia de pelos menos mais duas obras centradas na líder 
insurgente: uma curta biografia redigida por Gilbert Pago (2008) 
e o livro Deux femmes rebelles – Lumina Sophie & Louise Michel 
(2017), de Jean-Pierre Maurice. Para além das publicações, foram 
realizadas marchas teatralizadas do périplo de Lumina em 2018 
na Martinica. Lumina, não se pode deixar de mencionar, figura 
em nome de liceu tanto na comuna Schœlcher, na Martinica, 
quanto em Saint-Laurent-du-Maroni, Guiana Francesa, onde ela 
faleceu precocemente. Seu nome foi adotado, ainda, por torre 
comercial em Fort-de-France e pelo jornal da União das mulheres 
da Martinica. No âmbito da celebração do Mês do Matrimônio 
de 2021, a associação feminista Culture Égalité, com o apoio 
da comuna de Rivière Pilote, apresentou um inovador projeto 
de comemoração de uma das maiores revoltas que a Martinica 
conheceu: a revolta no Sul, por meio de um tour virtual em seis 
etapas que repertoria os passos de Lumina na ilha.
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Por fim, Suzanne Césaire insiste na importância da personagem:

Fiz de Lumina uma heroína, mas não uma 
heroína clássica: ela é uma heroína da tragédia, 
mas não é uma semideusa nem uma rainha, 
não há nada de extraordinário nela, a priori. Se 
não seus atos, sua ação. E suas palavras. Fiz de 
Lumina um personagem que pode ser usado 
como emblema. Muitos jovens, graças a esta 
peça, podem refletir sobre o desejo de tomar 
seu destino em suas próprias mãos, o destino de 
seu país, como Lumina. (ARTHERON, 2010, s.p.)

Nestes termos, ao permitir que a personagem se autoproclame 
Yich Lumina, a autora ultrapassa a esfera da homenagem e da 
reabilitação de uma líder feminina de grande envergadura. Acredito 
que a novela Les trois mousquetaires quatre promova um tipo de 
reatualização do mito da resistência martinicana através da “escola” 
inaugurada por Lumina: mulheres que colocam a mão na massa e 
lutam contra os desmandos e descaminhos do sistema (pós)colonial 
e desigual. Apesar das vicissitudes entre o fato histórico e a novela 
criada por Dracius, em ambas impera a luta clandestina e o desejo de 
romper práticas espúrias, como o racismo; Uma e outra trazem à tona 
mulheres destemidas que enfrentam e afrontam a polícia e fragilizam 
o sistema, dando a ver uma maneira mais democrática de pensar os 
imaginários antilhanos face a um passado severamente marcado pela 
discriminação e pelas barbáries da colonização e seus desdobramentos.

Para além do entrelaçamento entre Lumina e Yich Lumina, 
a novela também aproxima as lutas racistas que incidiram sobre 
Léopold Lubin e Alexandre Dumas pai, condenando o primeiro à 
prisão e o segundo ao embranquecimento; embranquecimento 
este que não foi suficiente para que ele fosse homenageado com 
pompa e circunstância no ano do seu bicentenário de nascimento, 
em 2002, e para que figurasse em nome de via pública. Todas estas 
interfaces se acumulam em um palimpsesto de lutas em prol da 
memória crioula martinicana de ontem e de hoje.
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Concluo este artigo com uma lembrança da autora em seus 
tempos de magistério, seguida de uma pergunta inadiável:

Na universidade, onde lecionei latim e civilização 
antiga, falei sobre a etimologia da palavra herói, 
que em grego significa semideus. Quando pedi 
aos alunos que nomeassem uma heroína, eles 
responderam “Joana d’Arc”! Por que ir tão longe 
no espaço e no tempo? (ARTHERON, 2010, s.p.)

Faço minha a indagação de Suzanne Dracius, por que ir tão longe 
no espaço e no tempo?, que desejo repetir e fazer ecoar à exaustão. 
Por que ir tão longe no espaço e no tempo? Por que ir tão longe no 
espaço e no tempo? Por que ir tão longe no espaço e no tempo? 
Na esteira da autora, retomo uma pergunta formulada na novela, 
“Por que Hugo mais que Dumas?” (DRACIUS, 2013, p. 229), e arrisco 
uma série de interpelações: Por que Joana d’Arc mais que Lumina? 
Por que Augier de Maintenon mais que Léopold Lubin? Por que 
Général de Gaulle mais que Alexandre Dumas? No que pese o caráter 
aparentemente retórico desta série de perguntas, não se pode 
perder de vista que toda intervenção, toda palavra proferida, todo 
livro publicado tem o poder – pequeno, talvez, mas indispensável 
– de provocar fissuras da engrenagem social, promovendo debates 
que podem mais adiante mudar o rumo das coisas. Afinal, como 
responde a personagem Yich Lumina “É político? Você retruca: “tudo 
é política!” (DRACIUS, 2013, p. 247). Tudo é política.
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A VOZ HUMANA DE JEAN COCTEAU: 
TRADUÇÕES E ADAPTAÇÕES

Wellington Júnio Costa1

Introdução
A literatura francesa do século XX foi, sem dúvida, marcada 

pela modernidade, como atestou Olivier Giron (2021), na 
palestra de abertura do VI Seminário de Literaturas Francófonas 
e II Seminário Internacional de Literaturas Francófonas da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (VI SELIFRAN e II 
SEILIFRAN da UERJ), na qual analisou alguns aspectos da obra de 
Marcel Proust, notadamente a presença do telefone como índice 
moderno. Cânone absoluto, Proust tornou-se incontornável desde 
a publicação de À la recherche du temps perdu (Em busca do tempo 
perdido), nas primeiras décadas do século passado, prestando-
se a variadas aproximações com outros autores, no âmbito dos 
estudos comparativos. Embora não seja este o objetivo deste 
artigo, o qual pretende abordar a recepção da peça A voz humana, 
de Jean Cocteau, não seria surpreendente partir justamente do 
objeto telefone para aproximar os dois autores. No entanto, algo 
mais os ligava.

Um era revestido de um eu que parecia 
impossível de apreender, o outro estava sujeito 
a irreprimíveis metamorfoses. Mas eles tinham 

1  Professor de Francês da UFS e doutorando em Estudos da Tradução pelo PPG-
LETRA/USP. Lattes: https://lattes.cnpq.br/0314258421575885. E-mail: wellington.
costa@academico.ufs.br.
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uma mesma disposição para se alterar na 
presença de outrem, ou para imitar os escritores 
que eles admiravam. [...] Poucos escritores se 
gostaram tanto, se invejaram e tiveram ciúmes 
um do outro, o que frequentemente se ignora. 
Muito poucos estabeleceram uma relação 
tão rica em implicações afetivas, intelectuais 
e sensíveis. Tal como um irmão criado uma 
geração mais cedo, Proust mostrou logo uma 
grande admiração por esse caçula tão precoce. 
Ele amou Cocteau de um amor impossível, o 
qual manifestava, já aos vinte anos, o brio, a 
fluidez e a facilidade que lhe faltavam ainda, 
adulto. Ele até o pastichou, por não conseguir 
capturá-lo em sua rede. [...] Porque Proust, um 
século mais tarde, ocupa tão importante lugar 
em uma paisagem literária que Cocteau parece 
ainda atravessar?2 (ARNAUD, 2013, p. 11-12, 
tradução minha)

Em vez de responder a essa questão, tentarei, antes, desconstruí-
la, demonstrando como o lugar de Jean Cocteau não deveria ser 
menos importante que o de Marcel Proust, especialmente na 
paisagem da literatura dramática, e graças, em grande medida, à 
sua obra A voz humana.

Cocteau confessava ter contraído ainda na infância “o mal 
vermelho e ouro” (2015, p. 55), impressionado com as saídas de 
seu pai e sua mãe para o teatro, elegantemente vestidos, e com 

2 “L’un était affublé d’un moi qui semblait impossible à ramasser, l’autre était 
sujet à d’irrépressibles métamorphoses. Mais ils avaient une même disposition à 
s’altérer en présence d’autrui, ou à imiter les écrivains qu’ils admiraient. [...] Peu 
d’écrivains se sont autant aimés, enviés et jalousés, on l’ignore souvent. Très peu 
établirent une relation aussi riche en enjeux affectifs, intellectuels et sensibles. 
Tel un frère élevé une génération plus tôt, Proust montra d’emblée une grande 
admiration pour ce cadet si précoce. Il aima d’un amour impossible Cocteau, lequel 
manifestait, à vingt ans déjà, le brio, l’aisance et la facilité qui lui manquaient 
encore, adulte. Il le pasticha même, faute de pouvoir le prendre dans ses rets. [...] 
Pourquoi Proust, un siècle plus tard, occupe-t-il une telle place dans un paysage 
littéraire que Cocteau semble toujours traverser?”
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a apresentação a que assistira, quando criança, de Le Tour du 
monde en quatre-vingts jours (A volta ao mundo em oitenta dias) no 
Châtelet. Mas as cortinas de veludo vermelho e a moldura dourada 
da boca de cena foram mais que uma fascinação ou um vício para o 
poeta, elas lhe abriram um espaço perfeito, através do qual ele pôde 
fazer ecoar sua voz. E o verbo ecoar, do mito de Eco (KURY, 2001), é 
bastante apropriado a esse mundo das répétitions e reencenações. 
É justamente sobre os ecos de A voz humana de Jean Cocteau que 
tratarei agora.

Evidentemente, não seria possível esgotar esse tema nestas 
poucas páginas, pois sua história, iniciada em 1927, ainda não 
terminou. Por isso proponho um recorte em três partes: 1ª) uma 
breve contextualização da concepção da obra; 2ª) exemplos de suas 
traduções e adaptações na França e em outros países; e, 3ª) alguns 
dados sobre sua recepção no Brasil.

Contexto
Nascido em 1889, ano de inauguração da Torre Eiffel – outro 

símbolo da modernidade –, Cocteau tinha 38 anos de idade e uma 
carreira consolidada nas letras e nos palcos, quando escreveu A 
voz humana, e 40 anos quando a peça foi encenada, em fevereiro 
de 1930. Até esse momento, ele já havia publicado 15 livros de 
poemas, dentre eles Le Cap de Bonne-Espérance (1918), Vocabulaire 
(1922), Plain-Chant (1923),L’Ange Heurtebise (1925) e Opéra (1927); 
7 ensaios, dos quais Le Coq et l’Arlequin (1918) e Le Mystère Laïc 
(1928); 5 romances: Le Potomak (1919/1924), Le Grand écart (1923), 
Thomas l’imposteur (1923), Le Livre blanc (1928) e Les Enfants 
terribles (1929); além de 4 álbuns de desenho e realizado um curta-
metragem (desde então desaparecido). Para os palcos, escrevera 
argumentos coreográficos, como Le Dieu Bleu (1912), Parade (1917), 
Le Bœufsurletoit (1920), Les Mariés de la Tour Eiffel (1921) e Le 
Trainbleu (1924); os libretos de opéra Le Pauvre Matelot (1927), com 
música de Darius Milhaud e ŒdipusRex (1927), com Igor Stravinski. 
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Recriara as tragédias Antigone (1922), Roméo et Juliette (1924) e 
Orphée (1926). Depois de tão variada obra, surge A voz humana.

Acusado de ser um touche-à-tout, Cocteau foi antes de tudo 
um artista da experimentação, em busca da poesia essencial. Aliás, 
no prefácio de A Voz humana, o dramaturgo que classificava todo 
o seu teatro como Poesia de teatro, escreveu: “O autor gosta das 
experiências”3 (COCTEAU, 2003, p. 447, tradução minha). Segundo 
Ramirez e Rolot,

mudar de veículo, de forma, de tema é um 
dado capital da higiene poética de Cocteau. 
Ele concebe A voz humana como um tipo de 
virada na sua obra teatral. [...] Efetivamente, 
comparada a Orphée ou a Les Mariés de la Tour 
Eiffel, para pegar apenas esses dois exemplos, A 
voz humana surpreende pelo seu despojamento: 
nem música, nem trucagens, nem cenário, nem 
figurinos espetaculares vem compensar a nudez 
do monólogo. Nesse ato, Cocteau renuncia às 
riquezas da orquestração e entrega, por assim 
dizer, seu texto a capella.4 (2003, p. 1676, 
tradução minha)

Afinal, do que se trata? Uma mulher recebe uma ligação 
telefônica do amante que decidira abandoná-la para se casar 
com outra, provavelmente mais jovem, já que na capa de um dos 
manuscritos da peça havia um misterioso título provisório: Femme 
dévorée par une jeune fille (RAMIREZ; ROLOT, 2003, p. 1681). Qual 
“jovem moça”, se há no palco apenas uma mulher? A mulher é 
“devorada” de qual maneira? Questões que se eclipsam quando o 

3  “L’auteur aime les expériences”.

4 “Changer de véhicule, de forme, de sujet est une donnée capitale de l’hygiène 
poétique de Cocteau. Il conçoit La Voix humaine comme une sorte de tournant dans 
son œuvre théâtrale. [...] Effectivement, comparée à Orphée ou aux Mariés de la 
Tour Eiffel pour ne prendre que ces deux exemples, La Voix humaine frappe par son 
dépouillement: ni musique, ni truquages, ni décor, ni costumes spectaculaires ne 
viennent compenser la nudité du monologue. Dans cet acte, Cocteau renonce aux 
richesses de l’orchestration, et livre, pour ainsi dire, son texte a capella”.
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título é trocado por A voz humana, jogando uma luz sobre o que 
até então não passava de um mero objeto de cena em outras peças 
de teatro, o telefone, esse aparelho símbolo da modernidade, 
como bem sublinhou Olivier Giron (2021). Ao destacar o telefone, 
que segundo a definição do dicionário Houaiss, é um “aparelho 
destinado a transmitir e reproduzir à distância o som esp. da fala 
humana, por meio de correntes eletromagnéticas” (2009, p. 1823), 
Cocteau cria uma peça sobre a ausência, sobre o silêncio, sobre o 
invisível, pelas lacunas que são, mentalmente, preenchidas pelo 
espectador. É preciso que o ex-amante se faça presente, audível e 
visível no imaginário de quem está diante apenas de uma mulher 
abandonada no palco (RAMIREZ; ROLOT, 2003, p. 1677).

Para Serge Linarès (2008, p. 25), o título do monólogo evoca 
menos a partitura para viola de gamba de Marin Marais, Les Voix 
humaines, de 1701, do que a caracterização da Esfinge na tragédia 
de Joséphin Pédalan, de 1893, em que o monstro é descrito duas 
vezes como tendo uma “voz humana”. É nesse sentido que Linarès 
sugere uma aproximação entre o monólogo e a peça seguinte de 
Jean Cocteau: A máquina infernal, reescritura do mito de Édipo, 
de 1934. Desse modo, la Femme dévorée par une jeune fille talvez 
remetesse a Esfinge e Jocasta. No entanto, a aproximação com 
outra obra do autor, Le Livre blanc, publicado em 1928, é ainda mais 
pertinente, pois a peça e o romance foram escritos praticamente ao 
mesmo tempo, durante uma estada no Hôtel de l’Étoile, em Chablis, 
no final de 1927, com seu companheiro de então, Jean Desbordes.

Esse fato não está desconectado do escândalo da pré-estreia 
de A voz humana, na Comédie-Française, pouco mais de dois anos 
depois, em 15 de fevereiro de 1930, quando o poeta Paul Éluard 
interrompeu Berthe Bovy, que interpretava o papel da mulher 
abandonada ao telefone, ao gritar da platéia: “É obsceno! [...] É 
a Jean Debordes que você diz isso!”5 (ÉLUARD apud RAMIREZ; 
ROLOT, 2003, p. 1678, tradução minha), denunciando, assim, a 

5  “C’est obscène! [...] C’est à Jean Debordes que vous dites cela!”
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homossexualidade de Jean Cocteau, em uma grande sala lotada de 
espectadores. Segundo Milorad (1979, p. 129), o poeta surrealista 
não estava completamente equivocado, talvez o casal Cocteau-
Desbordes tivesse passado por uma crise, é o que toda a plateia 
teria compreendido com a manifestação de Éluard.

Com efeito, Ramirez e Rolot (2003, 1680) relatam que, 
segundo o poeta Yvon Belaval, em abril de 1930, Cocteau teria 
tentado gravar a peça em disco, ele mesmo, mas extremamente 
decepcionado com o resultado, se convenceu, finalmente, de que 
A voz humana deveria permanecer feminina. Logo, coube à atriz 
belga Berthe Bovy, primeira atriz a interpretar o monólogo de 
Jean Cocteau, a primeira gravação de A voz humana. Entretanto, 
inicialmente, o dramaturgo havia pensado em oferecer o papel a 
outra atriz, Ludmilla Pitoëff, que interpretara Eurydicena primeira 
montagem de Orphée. Preocupado com a programação que 
acompanharia sua curta peça de um só ato, Cocteau optou por 
Bovy, que estava na Comédie-Française, casa que garantia uma 
programação de qualidade.

De todo modo, as indicações cênicas de Jean Cocteau eram 
bastante precisas:

Cada pose deve servir para uma fase do 
monólogo-diálogo (fase do cachorro – fase 
da mentira – fase da abandonada, etc.). O 
nervosismo não se mostra pela pressa, mas por 
essa sequência de poses das quais cada uma 
deve cristalizar o cúmulo do desconforto. [...] 
Encontrar uma iluminação da caixa do ponto, que 
forme uma sombra alta atrás da mulher sentada 
e sublinhe a iluminação do abajur. O estilo desse 
ato excluindo tudo o que parece com brio, o 
autor recomenda à atriz que o encenará sem 
sua direção a não colocar aí nenhuma ironia de 
mulher ferida, nenhuma acidez. A personagem 
é uma vítima medíocre, apaixonada do começo 
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ao fim [...] Ele gostaria que a atriz desse a 
impressão de sangrar, de perder seu sangue, 
como um animal que manca [...] Respeitar o 
texto, no qual os erros de francês, as repetições, 
as construções literárias, a monotonia resultam 
de uma dosagem atenta.6 (COTEAU, 2003, p. 452, 
tradução minha)

Depois do escândalo da pré-estreia, A voz humana alcançou, 
certamente, o mais alto grau de sucesso para uma peça de teatro, 
já que desde 1930 tem sido constantemente reencenada, traduzida 
e adaptada.

Ecos da Voz humana pelo mundo
Não tratarei aqui das diferenças conceituais entre tradução e 

adaptação, que não são sempre evidentes. Apontarei apenas alguns 
exemplos de realizações formalmente diversas desse monólogo 
coctaliano, na França e em outros países. O que me faz tocar em 
um tema caro aos já citados estudos comparativos: a relação entre 
as artes.

Em 1948, o cineasta italiano Roberto Rossellini inseriu, em 
seu filme Amore, uma primeira parte que é a primeira adaptação 
de A voz humana no cinema. No papel da mulher abandonada, a 
grande atriz Anna Magnani não queria falar no vácuo. Por isso, 
Cocteau e Rossellini teriam escrito as réplicas do amante apenas 
para dar suporte à atriz, conforme afirma Fanny Leroy (2021), em 
seu recente artigo para o site da rádio France Inter. Entretanto, 
6 “Chaque pose doit servir pour une phase du monologue-dialogue (phase du 
chien – phase du mensonge – phase de l’abandonnée, etc.). La nervosité ne se 
montre pas par la hâte, mais par cette suite de poses dont chacune doit statufier le 
comble de l’inconfort. [...] Trouver un éclairage du trou du souffleur qui forme une 
ombre haute derrière la femme assise et souligne l’éclairage de l’abat-jour. Le style 
de cet acte excluant tout ce qui ressemble au brio, l’auteur recommande à l’actrice 
qui le jouera sans son controle de n’y mettre aucune ironie de femme blessée, 
aucune aigreur. Le personnage est une victime médiocre, amoureuse d’un bout à 
l’autre [...] Il voudrait que l’actrice donnât l’impression de saigner, de perdre son 
sang, comme une bête qui boîte [...] Respecter le texte où les fautes de français, les 
répétitions, les tournures littéraires, le platitudes, résultent d’un dosage attentif”.
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tais réplicas não se encontram em nenhum dos fundos ou arquivos 
coctalianos e tampouco sua suposta realização é mencionada nos 
diários do poeta.

Na Alemanha de 1949, o jovem Klaus Kinski, com uma 
sensibilidade e uma intuição impressionantes, realizou o que Jean 
Cocteau não havia conseguido satisfatoriamente, interpretou o 
papel da mulher abandonada de A voz humana. Segundo o site 
www.klaus-kinski.de, dedicado à memória do ator alemão, a peça 
teria sido proibida pelo governo militar berlinense, mas apresentada 
em sessões privadas.

Oito anos depois, foi a vez do artista plástico francês Bernard 
Buffet (2017) se deixar seduzir pelo célebre monólogo, publicando 
uma edição ilustrada, na técnica da ponta seca, em que o texto 
de La Voix humaine, reescrito à mão, participa da composição 
da imagem e, dessa forma, corrobora o pensamento de Cocteau, 
segundo o qual “o desenho é a escrita desatada e reatada de 
outra maneira”7 (apud DE LA TOUCHE, 2005, p. 40, tradução 
minha). Ou seria a escrita um desenho desfeito e refeito de outro 
modo? É curioso pensar como uma peça que destaca a voz em 
várias nuances tenha inspirado uma criação visual. Não menos 
surpreendente foi vê-la traduzida em ópera por Francis Poulenc, 
em 1959, já que havia sido concebida por Jean Cocteau, 30 anos 
antes, para ser interpretada sem nenhum acompanhamento 
musical. Por outro lado, se a peça pode ter surgido a partir de uma 
suposta crise do casal Cocteau-Desbordes, a ópera de Poulenc 
também teria sido criada logo após o rompimento de uma relação 
amorosa do compositor, segundo o diretor cênico brasileiro André 
Heller-Lopes (2021).

Nos anos de 1960, a francesa Simone Signoret gravou a peça 
em disco e a sueca Ingrid Bergman a interpretou, em inglês, para a 
televisão, assim como a norueguesa Liv Ullman, na década seguinte. 
Em 1970, a soprano Denise Duval, que cantara o drama na ópera 
7 “le dessin c’est de l’écriture dénouée et renouée autrement”.
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de Poulenc, reencenou o mesmo papel no cinema, sob direção de 
Dominique Delouche.

Em 1986, A voz humana chegou ao cinema espanhol pelas 
mãos de Pedro Almodóvar, em guisa de citação, em A lei do desejo: 
em uma cena, Carmen Maura interpreta um trecho da peça, em 
espanhol, em um palco de teatro. Dois anos depois, o mesmo 
diretor parte do mote coctaliano para criar seu filme Mulheres 
à beira de um ataque de nervos (RAMIREZ; ROLOT, 2009, p. 168-
169). Finalmente, em 2020, o cineasta espanhol realiza seu média-
metragem The Human Voice, com a atriz inglesa Tilda Swinton, 
concretizando o projeto que vinha alimentando desde A Lei do 
desejo, adaptar A voz humana de Jean Cocteau para o cinema.

Tudo isso confirma o que Cocteau havia anotado em seu diário, 
em 5 de janeiro de 1943: “que se encenava A voz humana o tempo 
todo, em todas as línguas. No teatro, no rádio e em disco”8 (1989, 
p. 227). Anos mais tarde ele poderia ter acrescentado na televisão 
e no cinema. Por outro lado, se o seu “em todas as línguas” parece 
ter soado um tanto exagerado, é certo que incluía pelo menos o 
português-brasileiro.

A voz humana ouvida no Brasil
Nos meses seguintes à sua primeira apresentação em Paris, o 

Diário da Noite (CARVALHO, 1930, p. 4) e O Jornal (GASTÃO, 1930, 
p. 8) já traziam relatos do escândalo da estreia, escritos por seus 
correspondentes na capital francesa. Já a Vida Doméstica: Revista 
do Lar e da Mulher ressaltava o sucesso da peça nas apresentações 
seguintes, com os sugestivos título e subtítulo: “Um telephonema 
como peça theatral. Um sucesso a sua exhibição em Paris” (1930, 
p. 108).

Ainda em 1930, F.G.D. escreveu em sua coluna da revista O 
Cruziero que

8  “qu’on jouait La Voix humaine tout le temps et dans toutes les langues. Au 
théâtre, à la radio et en disque”.
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uma das gravações mais sugestivas que temos 
ouvido é o disco com La Vox Humaine, de J. 
Cocteau, registada por uma das maiores artistas 
francesas Mme Bovy, da Comedie. É uma 
conversa pelo telephone, em que escutamos 
apenas um dos interlocutores. A invisibilidade 
de quem fala, justificada pela situação, dá 
á gravação um caracter de verosimilhança 
convincente [...] que temos a impressão 
desagradavel de indiscreto cruzamento de 
linhas [sic]. (1930, p. 15)

De fato, no teatro, o público via ao menos a mulher ao telefone. 
A gravação do monólogo em disco, acentuou o efeito de indiscreta 
escuta telefônica de linhas cruzadas e do jogo de ausência e 
presença, distância e proximidade, do invisível e do visível, no 
qual o espectador, agora ouvinte, tem um papel silencioso, mas 
ativo, na compreensão da narrativa lacunar de uma voz humana. 
Em 18 de março de 1933, essa gravação foi transmitida pela 
Radio Sociedade Guanabara (p. 11; p. 4), conforme anunciado nos 
jornais da época. E, em 30 de maio de 1944, o monólogo de Jean 
Cocteau, na tradução de Eugenia Álvaro Moreira, foi interpretado 
pela jovem atriz Bibi Ferreira, no programa de radio teatro da 
emissora PRA-2 (MAG, p. 8). As emissões radiofônicas repetiam, 
logicamente, o mesmo efeito das gravações da peça em disco.

Em palco brasileiro, a primeira encenação de A voz humana 
se deu em espanhol, pela atriz e declamadora argentina Berta 
Singermann, no dia 28 de fevereiro de 1931, apenas um ano depois 
da estreia da peça em Paris (C.S.M., 1931, p. 8). Singermann fez 
várias turnês no Brasil ao longo de três décadas com o mesmo 
repertório, que incluía o monólogo coctaliano, mas somente a 
partir de 1935 Arturo Romay foi identificado, como o tradutor da 
peça para o espanhol (D’ALVA, 1935, p. 52).

Respondendo, em 1937, a uma questão lançada pelo então 
Ministro da Educação Gustavo Capanema, o escritor Jorge de Lima 
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(1937, p. 12) indicou entre as vinte obras de teatro estrangeiro de 
todos os tempos que deveriam ser traduzidas A voz humana, de 
Jean Cocteau.

Foi em 1939 que a primeira tradução da peça, por Bandeira 
Duarte, foi encenadano Brasil. O uso do famoso telefone coube 
à atriz Dulcina de Moraes (DULCINA-ODILON, 1939, p. 24). E, 
aproximadamente dois anos depois, em 9 de maio de 1941, seria 
inaugurado o Conservatório Teatral do P.E.N. Club do Brasil e da 
Associação de Cultura Franco-Brasileira, no Rio de Janeiro, com 
a apresentação de La Voix humaine, encenada em francês por 
Henriette Morineau, com as presenças do Ministro Capanema 
e do Embaixador da França Conde de Saint Quentin (THEATRO..., 
1941, p. 6). No dia 11 de outubro de 1948, a mesma Henriette 
Morineau inaugurou, em São Paulo, o Teatro Brasileiro de Comédia, 
o T.B.C., interpretando La Voix humaine, novamente em francês, 
embora a publicidade da inauguração trouxesse o título da peça em 
português. É interessante observar que, no mesmo período, Berta 
Singermann também interpretava o monólogo, em São Paulo, mas 
em espanhol (O.C., 1948, p. 10).

Nos anos de 1950, A voz humana esteve em cartaz várias 
vezes no teatro, como por exemplo, com Madalena Nicol em 
1950 e 1951 ou com Dulce Rodrigues em 1953, ambas encenando 
a tradução de Bandeira Duarte. Em 1956, o Teatro Experimental 
encenou uma tradução de Laís Corrêa de Araújo, enquanto a TV 
Tupi exibiu uma interpretação do monólogo por Tônia Carrero. No 
ano seguinte, a atriz Madalena Nicol atravessou fronteiras levando 
a peça de Jean Cocteau a Londres, em português.

A década de 60 assistiu à Voz humana do Teatro de Adultos 
SESI de Curitiba ao Teatro Popular de Niterói, passando, pelas 
atuações de Nathália Timberg e Laura Suarez, no papel da mulher 
abandonada, e ainda da soprano Diva Pieranti, no Rio de Janeiro.

Se nos duros anos de 1970, no Brasil, A voz humana parece 
ter perdido o fôlego, na década seguinte ela voltou revigorada por 
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Norma Bengell que encenou sua própria tradução desse monólogo, 
no teatro, em 1982, e o transformou em vídeo apresentado no 
Festival de Cinema do Rio, em 1984. Segundo Manuel da Costa 
Pinto (1994, s.p.), São Paulo, por sua vez, assisitiu à primeira 
apresentação da ópera de Poulenc em 1987, com a soprano Céline 
Imbert, na tradução de Lauro Machado Coelho. Em Brasília, a 
segunda edição do Festival Latino-Americano de Arte e Cultura 
(II FLAAC) teve uma montagem de A Voz humana pelo grupo de 
Teatro Dell’Ecuador, em 1989.

Maria Cristina Moreira de Mello Billy publicou, em 1991, 
nos Cadernos de Teatro d’O Tablado (COCTEAU, 1991, p. 39-47), 
sua tradução do monólogo coctaliano, que foi usada para as 
encenaçõesde Miwa Yanagizawa, no espetáculo Insensatez, de 
1999 a 2002, e de A voz humana, com Cláudia Ohana, em 2015 
e 2016. Para a opéra de Poulenc, entretanto, o diretor cênico 
Iacov Hillel usou a tradução de Lauro Machado Coelho, em 1994, 
com Raquel Barcha. Em 1999, Hillel dirigiu Céline Imbert, que 
voltou à cena em 2007, no Theatro São Pedro, desta vez sob a 
direção cênica de Caetano Vilela e musical de Abel Rocha. Já o 
XVI Festival de Ópera do Theatro da Paz, em Belém do Pará, no 
ano de 2017, apresentou a obra de Cocteau-Poulenc em francês, 
na voz da soprano Eliane Coelho. No dia 22 de outubro de 2021, 
data de abertura do VI SELIFRAN e II SEILIFRAN, e nos dias 25 e 
26 seguintes, a programação do Theatro Municipal de São Paulo 
icluía a mesma ópera, com a solista Rosana Lamosae concepção e 
direção cênica de André Heller-Lopes.

É certo que, graças a Francis Poulenc, desde 1957, o monodrama 
coctaliano é associado também à música. Em 1994, no entanto, foi 
o coreógrafo cearense Cláudio Bernardo, radicado na Bélgica que 
transpôs A voz humana para a dança.

Desde 2020, o confinamento a que o mundo foi submetido pela 
pandemia de covid-19 tem exigido um esforço criativo suplementar 
de grupos teatrais. Na Universidade Federal de Pelotas, no âmbito 
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do projeto de pesquisa Leitura Dramática e FLE, coordenado pelas 
professoras Maristela Gonçalves Sousa Machado e Fernanda Vieira 
Fernandes, o dispositivo usado em 10 de julho de 2021 permitiu 
uma transmissão virtual que disseminou A voz humana por muitas 
bocas de homens e mulheres estudantes e professores de francês. 
Como resultado, um carrefour de linguagens – onde se encontraram 
e se atravessaram a literatura dramática, o audiovisual, a música e 
a língua francesa – intensificou os efeitos de eco da Voz humana.

Notas finais
Como um desdobramento de minha palestra proferida no 

encerramento do VI SELIFRAN e II SEILFRAN da UERJ, em 29 de 
outubro de 2021, este texto sobre alguns aspectos da recepção 
da peça A voz humana, de Jean Cocteau, vai de Proust a índices 
de modernidade, passando porrelações interartes, com o intuito 
de apreender a historicidade de uma obra que, desde 1930, toca 
públicos diversos, em diferentes países e de norte a sul do Brasil.

Para concluir volto ao ano de 1948, em que uma paródia de A 
voz humana, ilustrada por Julio Senna, foi publicada na revista Rio. 
Em La voix inhumaine, assinada por um falso Jean Cocteau, a égua 
“Glamourosa”, do Hipódromo da Gávea, telefona ao seu amado 
“Pata de Ouro” e diz: “O que? A culpa dêsse [sic] abuso telefônico 
é de Jean Cocteau? Quem é Jean Cocteau? Ele já correu aqui no 
Hipódromo da Gávea?” (p. 42-43).

Quem é Jean Cocteau? O criador da Voz humana, que por cabos 
telefônicos ou por meio do boca a boca correu e corre o mundo, 
atravessou e ainda atravessa fronteiras para confirmar seu justo 
lugar de prestígio na paisagem da literatura dramática.
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SŒUR PHILOMÈNE, DOS IRMÃOS GONCOURT: 
GRAVURA TEXTUAL EM PRETO, BRANCO E VERMELHO

Zadig Gama (UFRJ)1

Júlia Lobão (UFRJ)2

Introdução
Ao longo de quase meio século, a produção literária dos 

irmãos Edmond e Jules de Goncourt foi orientada por uma escrita 
baseada na observação, pela tomada de notas e pela pesquisa 
em documentos. Os irmãos Goncourt aplicaram este método de 
maneira mais ou menos sistemática nos diversos gêneros que 
praticaram, seja na escrita do quotidiano do Journal e em estudos 
históricos, seja em fisiologias, abundantes no início de suas 
trajetórias, e em romances. Este método de escrita, à primeira 
vista, estabeleceria estreitas relações com as discussões correntes 
à época, no âmbito da medicina– basta lembrar que os irmãos 
Goncourt e o médico fisiologista Claude Bernard, tido como 
um dos fundadores da medicina experimental, encontravam-
se quinzenalmente nos Dîners Magny, célebres por reunirem 
figuras insignes da literatura, das artes, da política e da medicina. 
Contudo, a escrita fundada na observação, que permeia toda a 

1 Zadig Gama é professor substituto de Língua e Literatura Francesa da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Doutorando em Letras 
Neolatinas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Lattes: http://lattes.
cnpq.br/3054913229373171. E-mail: zadig.m.figueira.gama@letras.ufrj.br.

2 Julia Lobão é Doutoranda em Letras Neolatinas na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). Lattes:http://lattes.cnpq.br/4695030413724699. 
E-mail:julia.f.l.diniz@letras.ufrj.br.
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obra dos irmãos Goncourt, ao esmaecer a narração e intensificar 
a descrição, associa-se não somente a um discurso científico, mas 
também a um discurso interartes, no qual a literatura se apropria 
de temas e técnicas das artes visuais.

As relações intersemióticas nas obras dos irmãos Goncourt 
assumem duas formas, que muitas vezes se mesclam e se confundem. 
A primeira delas, como observa Bernard Vouillloux (1997), é mais 
avaliativa e aparece em suas críticas de arte – como nos artigos 
sobre o Salão de Paris de 1852 e na brochura sobre a Exposição 
Universal de 1855 – e formam uma escrita de arte. A segunda forma 
é mais epistêmica, na qual um saber e um gosto de amadores dão 
lastro a um estilo de escrita que se manifesta de diferentes maneiras 
em grande parte de suas obras, a escrita artista – assim nomeada 
no prefácio do romance Les Frères Zemganno (1879). É sobre esta 
última que nos interessamos neste ensaio, mais precisamente 
sobre uma das formas que a escrita artista assume, avant la lettre, 
em Sœur Philomène (1861), que conduz o leitor por um ambiente 
hospitalar cruamente descrito, onde coexistiam estudantes de 
medicina e pacientes, representantes dos mais diversos tipos de 
concupiscência, e irmãs de caridade, modelos de fé e devoção.

Pelo ambiente no qual a trama de Sœur Philomène se 
desenvolve, o Hotel Dieu de Paris, poderíamos supor que o 
discurso científico é o predominante. Entretanto, as críticas feitas 
ao romance na década de 1860, ainda que poucas, já assinalam 
uma relação com as artes visuais. O escritor e jornalista Paul de 
Saint-Victor afirma ver no romance uma imagem semelhante ao 
quadro do pintor espanhol Murillo, em que “um Anjo cozinha 
com mãos luminosas”3 e, em seguida, o compara à gravura do 
holandês Rembrandt, que representa “Jesus curando os doentes”4 
(La Presse, 15 jul.1861, p. 1-2). Claude Vignon, pseudônimo da 

3 “[...] un Ange fait la cuisine avec des mains de lumière”. Esta e as demais 
traduções não referenciadas foram feitas pelos autores deste ensaio.

4 “[...] Jésus guérissant les malades”.
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escultora e mulher de letras Marie-Noémi Cadiot, observa que 
os personagens “são pintados [...] com um grande poder de 
cor e de relevo”5, valendo-se de um vocabulário ligado às artes 
plásticas ao longo de sua crítica (Le Temps, 15 set. 1861, p. 1-2). 
Estudos recentes, realizados no âmbito acadêmico, por sua vez, 
reconhecem uma certa paleta de cores em Sœur Philomène. 
Flávia Aragón Ronsano (2009), por exemplo, observa que esse é 
um romance que procede por luzes e sombras, repertoriando as 
aparições de elementos que evocam essa relação de contraste. 
Colette Becker (2011) vai além e, em um estudo sobre a gênese 
da trama, identifica a representação simbólica de três cores 
predominantes, sem, no entanto, aprofundar-se nesse tema: 
o preto nas sombras, o branco nas cortinas, e o vermelho das 
luzes artificiais e do sangue. As críticas publicadas à época do 
lançamento de Sœur Philomène e os estudos mais recentes sobre 
esse romance identificam, nas representações literárias dessa 
obra, elementos próprios ou correntes nas artes visuais.

Contudo, esta relação interartes vai além da identificação de 
elementos plásticos na obra literária, construindo-se de forma 
particular6. Os tons de preto, branco e vermelho, ao prevalecerem 
nas descrições desse romance, apontam para cores características 
de certas composições visuais caras aos irmãos Goncourt. As 
paisagens construídas ao longo da narrativa, por serem retomadas 
em diferentes momentos e apresentarem um enfraquecimento 
gradual das cores representadas, indicam técnicas de reprodução de 
imagem. Finalmente, determinados elementos evocados ao longo 
da narrativa– como o bisturi e a incisão nos pacientes – remetem ao 
entalhe. Nesse sentido, é possível considerar Soeur Philomène como 

5 “[...] les personnages [...] sont peints[...] avec une grande puissance de couleur 
et de modelé”.

6 Ainda que reconheçamos que as relações interartes no romance Sœur 
Philomène constituam um campo,fértil de estudo e possam apontar, em alguma 
medida, para a relação dessa obra com a pintura e a escultura, estas últimas não 
serão abordadas neste ensaio.
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um romance que procede pela composição de gravuras textuais 
(STEAD, 2002). Trata-se de virar essa obra pelo avesso, deixando de 
lado o discurso científico evocado pelo ambiente hospitalar no qual 
a trama se desenrola e refletir sobre as paisagens do romance em 
interface com as técnicas da água-forte e da sanguínea.

Sœur Philomène, um romance enjeitado
Sœur Philomèneestá longe de ser o título mais conhecido 

dos irmãos Goncourt. À época de seu lançamento na França, a 
editora que o imprimiu faliu poucas semanas depois de publicá-
lo. Nas últimas décadas do século XIX e primeiras do século XX, o 
romance é reeditado e aparece em coleções de livros populares 
ou compondo as obras completas dos irmãos Goncourt, mas sem 
qualquer destaque na imprensa. Desde a década de 1930 até a 
recente “redescoberta” da obra literária desses escritores nas 
últimas décadas do século XX, Sœur Philomène, ao contrário de 
outras obras, não havia sido reeditado na França. A preterição 
desse título provavelmente se deve à série de percalços pelos 
quais o romance passou à época de sua publicação.

Após algumas tentativas frustradas no teatro e na imprensa, 
seguidas de um pequeno reconhecimento por suas críticas de arte 
e por seus estudos históricos, os irmãos Goncourtinvestem mais 
uma vez na escrita de romance com Sœur Philomène, entre os anos 
de 1860 e 1861. Trata-se da terceira obra deste gênero, que segue a 
publicação de En 18. (1851) e Les Hommes de Lettres (1860), na qual 
lançam mão de uma escrita baseada na observação e abordam temas 
ainda controversos no campo literário francês. Quando apresentaram 
o manuscrito a Michel Lévy, um dos editores de maior prestígio do 
Segundo Império, viram sua obra ser categoricamente recusada:

Essas chagas morais e físicas exploradas por 
vocês com a sinceridade dos filósofos, essas 
cenas de clínica, essas operações cirúrgicas, 
[...] enfim, toda essa vida hospitalar que vocês 
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pintaram com cores tão vívidas não nos parece, 
por esse próprio motivo, coisa feita para agradar 
a um grande número de leitores. (GONCOURT, 
2004, p. 523)7

A recusa de Michel Lévy não impediu que os irmãos Goncourt 
levassem a publicação de seu romance adiante. Os escritores 
recorrem, então, aos serviços da editora Librairie Nouvelle, fundada 
por Charles Jaccottet e por Achille Bourdilliat, que passava por 
dificuldades financeiras, tendo sido adquirida pela editora de Michel 
Lévy poucos meses depois da publicação do romance8. É nesse 
contexto queSœur Philomène é publicado, em meados de1861.

Nesse romance, o leitor acompanha a história de Philomène, 
nome religioso de Marie Gaucher, em uma obra composta por 
cinquenta e três capítulos, dos quais apenas um, o capítulo II, é 
dedicado à infância da personagem que dá título ao romance: 
órfã, aos quatro anos de idade, Marie foi acolhida por sua tia, 
irmã mais velha de sua mãe e cozinheira de uma viúva burguesa, 
Mme de Viry, e de seu filho, Henry. Sentindo-se cada vez mais à 
vontade na casa da patroa de sua tia, ao longo de dois anos Marie 
adquire determinados comportamentos que não condiziam com 
sua situação, motivo pelo qual Mme de Viry e sua tia internam-na 
em uma casa de educação para pobres órfãs, dirigida por freiras. 
Lá, Marie torna-se Philomène, cujo fervor religioso, fomentado 
por sua amiga Céline, leva-a a fazer os votos e a dedicar-se aos 
doentes em recuperação do Hôtel Dieu de Paris. Nesse ambiente, 

7 “Ces plaies morales et physiques explorées par vous avec la sincérité des 
philosophes, ces scènes de clinique, ces opérations chirurgicales, [...] toute cette vie 
d’hôpital enfin que vous avez peinte sous des couleurs si vives, ne nous paraît pas, à 
cause de cela même, chose faite pour plaire à un grand nombre de lecteurs”.

8 A Librairie Nouvelle foi uma empresa que conheceu, em uma década de 
atividade, dois extremos do capitalismo editorial: durante sua existência, obteve 
grande projeção por ter publicado as obras completas de Balzac; fez frente a 
grandes editoras como a de Louis Hachettee a de Michel Lévy, em 1857; tendo 
perdido as condições de continuidade ao final do ano de 1861, em decorrência dos 
grandes investimentos deste último editor e de Georges Charpentier em formatos 
de livros mais baratos.
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Philomène conhece Barnier, estudante de medicina com quem 
desenvolve uma relação de amizade até o momento em que 
Romaine, antiga amante do médico interno, é operada por ele 
e morre. Paralelamente, corria à boca miúda a suspeita de que 
Barnier e Philomène nutriam um caso de amor, o que levou o 
médico interno a um estado de cólera sem tamanho. Barnier, 
tomado pelo luto e pela ira, entrega-se à bebida e, um dia, infecta-
se propositalmente com um bisturi contaminado, com a intenção 
de pôr fim ao seu sofrimento. No último capítulo do romance, 
Philomène põe-se de vigília ao lado do corpo e rouba a mecha de 
cabelo que Malivoire, médico interno e amigo de Barnier, havia 
cortado para a mãe do defunto (GAMA, 2018, p. 38).

Por uma paisagem hospitalar
Soeur Philomène, tido como o primeiro romance a localizar seu 

enredo em um hospital e a esmiuçá-lo, representa de forma inédita 
em literatura esse ambiente (HAMON; VIBOUD,2008, p. 400-403; 
BECKER, 2011, p. 14). Para além de inaugurar um topos naturalista, 
essa obra apresenta uma perspectiva de descrição de lugares que 
se afasta dos moldes românticos, atualizando o que se entende por 
paisagem em literatura. Até aquele momento, a representação de 
um lugar ordinário que evoca percepções negativas, como o hospital, 
dificilmente seria relacionado à definição de paisagem, tendo em 
vista que este termo está intimamente ligado à contemplação e à 
apreciação de um espaço. Contudo, o método de escrita de que os 
irmãos Goncourt lançam mão na composição de Sœur Philomène 
nos permite observar a composição de uma paisagem hospitalar ao 
longo do romance.

Uma análise etimológica do termo paisagem nas línguas 
neolatinas revela que sua relaçãocom o mundo das letras e 
indissociabilidade da literatura reside em sua gênese pitoresca:

O termo paisagem deriva do francês pays (no 
italiano “paese”) e se referia à representação 
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de uma região: o termo paisagem é atestado 
pela primeira vez em francês somente no século 
XV, em 1493, quando Jean Molineto utiliza para 
designar um quadro com a representação de um 
cenário natural. Em 1606, aparece uma pequena 
definição de paisagem como “palavra comum 
entre os pintores”. Até o início do século XVII, 
portanto, a paisagem está ligada ao âmbito 
pictural. A partir de então, desde a primeira 
versão(1694) dos dicionários da Academia 
Francesa até a última (1992), a paisagem adquire 
duplo sentido, por um lado como extensão ou 
pedaço de terra e, por outro, como representação 
pictórica. (PIMENTA, 2016, p. 864)

De forma semelhante os termos utilizados para designar 
aqueles que representavam cenários naturais acompanharam 
a evolução do termo paisagem. É o caso de pittori di paese, 
utilizado na Itália, em meados do século XVI, para denominar 
aqueles que representavam elementos naturais de um espaço 
exterior por meio da pintura, tendo evoluído, durante o século 
XVIII, para paesaggista, em referência ao indivíduo responsável 
pela representação do paesaggio.

As primeiras tentativas de expressar a ideia de paisagem, 
não somente na língua italiana como também nas demais línguas 
neolatinas, estão fortemente atreladas ao fazer artístico da 
pintura. Como aponta Fabiano Dalla Bona, “percebe-se que 
[...] os termos que significam paisagem são todos neologismos 
surgidos na transição dos séculos XV e XVI, não para indicar a 
paisagem real, mas a sua representação: a pintura de paisagem” 
(DALLABONA, 2017, p. 56). O autor ainda acrescenta que “tanto 
em português, como em italiano e francês, a noção de paisagem 
surgiu associada ao desenvolvimento das artes pictóricas” 
(DALLA BONA, 2017, p. 57).

Mesmo tendo havido transformações no termo que hoje 
expressa a ideia de paisagem, quando voltamos o olhar para a 
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concepção de representação artística de um espaço real e dos 
elementos que o compõem é possível observar certa constância 
nos princípios seguidos nessas composições visuais, desde a cultura 
clássica, com a não contaminação do olhar daquele que a reproduz, 
até o início do século XIX, comum certo mimetismo baseado em 
lembranças ou observações diretas. Foi necessário algum tempo 
na história da arte para que se compreendesse que uma paisagem 
não é apenas uma reprodução à risca do espaço contemplado. 
Segundo Michel Collot, “a paisagem não é um território real, é o 
território percebido pelo ponto de vista de um sujeito” (1997, p. 
193). Isso significa que, estando intimamente ligada à observação, 
que tem como corolário um sujeito observador, a paisagem 
enquanto gênero das artes visuais e expressão literária será 
fruto da subjetividade deste último. Uma paisagem será, como 
indica Collot (2013, p. 15), um modo de agir social, econômico e 
político, no qual podem estar investidas significações e valores, 
tanto coletivos como individuais, assim como um imaginário ao 
qual a ficção e a poesia podem dar sua plena expressão. No caso 
específico da paisagem que prevalece no romance Sœur Philomène, 
sua composição revela, dentre outros aspectos, valores ligados 
à estética realista assim como disposições subjetivas dos irmãos 
Goncourt enquanto sujeitos observadores, que convergem no que 
doravante chamaremos de paisagem hospitalar.

Uma leitura detida do Journal–diário que os irmãos Goncourt 
escreveram juntos até 1870 e, após a morte de Jules, por Edmond até 
1896–indicará um método de escrita baseado na observação, para 
a representação tanto dos personagens de Sœur Philomène quanto 
do espaço no qual sua trama se desenvolve. A passagem do diário 
do dia 5 de fevereiro de 1860 esclarece que a sugestão de os irmãos 
Goncourt escreverem um romance sobre a relação entre uma freira 
e um médico interno, tendo como pano de fundo um hospital, lhes 
foi dada pelo escritor Louis Bouilhet, durante um almoço oferecido 
na casa de Gustave Flaubert:
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Domingo, 5 de fevereiro [de 1860] – Almoço na 
casa de Flaubert. Bouilhet nos conta esta bela 
história sobre uma irmã de caridade do hospital 
de Rouen, onde ele era interno. Talvez amor 
platônico por um de seus amigos internos. 
Irmãs enclausuradas que desciam ao pátio 
do hospital somente no dia de Corpus Christi. 
A irmã entra no quarto do morto, ajoelha-se; 
oração silenciosa por um quarto de hora. Ele 
lhe dá em sua mão, sem dizer uma palavra, 
uma mecha de cabelo. Ela nunca mais falou a 
respeito, mas, desde então, muito amável para 
com ele. (GONCOURT, 1889, t. I, p. 529-530)9

A sequência de fatos narrados por Bouilhete registrada 
no Journal foi adaptada e transposta para a composição do 
quinquagésimo terceiro (e último) capítulo do romance:

No silêncio do quarto, não se ouvia nada além 
do barulho do relógio do morto. Atrás da porta, 
alguma coisa pareceu deslizar lentamente 
e avançar; a chave virou na porta: a irmã 
Philomena estava diante do leito. Sem olhar 
Malivoire, sem o ver, ela se ajoelhou e rezou 
como rezam as estátuas de igreja ajoelhadas no 
mármore: do mesmo modo como o lençol não se 
mexia sobre o morto, seu vestido também não 
se mexia sobre seu corpo. Ao fim de um quarto 
de hora, ela se levantou, andou sem se virar, 
desapareceu... No dia seguinte, acordando com 
o barulho oco do caixão que batia no vão estreito 
da escada, Malivoire, lembrando-se vagamente 
da aparição da madrugada, se perguntou se ele 

9 «Dimanche, 5 février [1860] – Déjeuner chez Flaubert. Bouilhet nous conte 
cette jolie nouvelle sur une sœur de l’hôpital de Rouen, où il était interne. Peut-être 
amour platonique avec un interne de ses amis. Sœurs cloîtrées et ne descendant 
dans la cour de l’hôpital que le jour du Saint-Sacrement. La sœur entre dans la 
chambre du mort, s’agenouille; prière muette d’un quart d’heure. Lui, lui donna 
dans la main, sans un mot, une mèche de cheveux. Elle ne lui en parla jamais; mais 
depuis, très aimable pour lui».
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não havia sonhado, e, indo maquinalmente à 
mesa de cabeceira, procurou sobre o mármore 
a mecha de cabelos que ele havia cortado para a 
mãe de Barnier: a mecha de cabelos não estava 
mais lá. (GONCOURT, 1886, p. 309-310)10

Esse foi apenas o início de um processo de tomada de notas 
de que o diário dos irmãos Goncourt dá conta. A composição 
da paisagem hospitalar do romance começa a ganhar contornos 
mais bem definidos quando Edmond e Jules conseguem, por 
meio de uma indicação de Achille Flaubert, pai de Gustave 
Flaubert e à época cirurgião-chefe do Hospital de Rouen, cartas 
de recomendação para acompanharem o quotidiano do pessoal 
do hospital Saint-Antoine, localizado no 12º arrondissement de 
Paris (FLAUBERT, 1991, t. III, p. 88-89). As notas que mais tarde 
se transformarão nas descrições do hospital que serve de pano 
de fundo para a trama, por sua vez, serão realizadas em visitas 
ao Hôtel Dieu de Paris, localizado no 4º arrondissement da capital 
francesa, e registrarão a ronda dos médicos, na qual se fazem 
presentes a alvura dos lençóis e das cortinas assim como o asseio 
e o silêncio do lugar (GONCOURT,1989, t. I, p. 664; 647).

10 “Dans le silence de la chambre, on n’entendait rien que le bruit de la 
montre du mort. Derrière la porte, quelque chose sembla tout doucement 
glisser et avancer; la clef tourna: la sœur Philomène était devant le lit. Sans 
regarder Malivoire, sans le voir, elle s’agenouilla et elle pria comme prient les 
statues d’église agenouillées dans le marbre: sa robe ne bougeait pas plus sur 
elle que le drap ne remuait sur le mort. Au bout d’un quart d’heure, elle se 
releva, marcha sans se retourner, disparut… Le lendemain, en se réveillant au 
bruit creux du cercueil cogné dans l’escalier trop étroit, Malivoire, se rappelant 
vaguement l’apparition de la nuit, se demanda s’il n’avait pas rêvé, et allant 
machinalement à la table de nuit, chercha sur le marbre la mèche de cheveux 
qu’il avait coupée pour la mère de Barnier: la mèche de cheveux n’y était 
plus”.A edição de SœurPhilomèneutilizada como referência nesta e nas demais 
citações é reedição do romance feita por Georges Charpentier, em 1889,pois 
esta, além de não trazer alterações no texto em relação à primeira edição,é, 
até o presente momento, uma das mais acessíveis, podendo ser encontrada 
integralmente no acervo digital da Biblioteca Nacional da França.
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Figura 1 – vista do Hôtel Dieu, por volta de 1860

Vista do HôtelDieu de Paris, antes da reforma realizada entre os anos 
1865 e 1877, então n. 33 da rue Bûcherie, atualmente n. 1 place du Paris 

Notre-Dame, ao lado da catedral que dá nome à praça.
Fonte: ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE À PARIS. 

Hôtel Dieu. Paris: 1903, p. 6.

A comparação do Journal com Sœur Philomène, assim, 
revela que as visitas a hospitais desempenham um papel 
preponderante na constituição do romance. Imbuído da função 
de centralizador de impressões de lugares observados, o diário 
revela procedimentos carregados de subjetividade, que, no 
romance, resultarão na composição de paisagens hospitalares. 
Trata-se de uma modificação mútua entre observador e espaço 
observado (JAKOB, 2005), no qual se articulam dois movimentos 
de configuração mental. Um movimento externo, no qual estão 
implicados aspectos sociais que chegam ao sujeito observador 
segundo uma lógica estética. E um movimento interno, que 
parte de valores individuais para compor a descrição de espaços 
concretos. O primeiro desses movimentos opera na composição da 
paisagem hospitalar pela tomada de notas in loco de dois escritores 
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aristocratas em hospitais frequentados predominantemente por 
classes desfavorecidas, no intuito de representar na literatura 
esse ambiente. O segundo desses movimentos regula as escolhas 
de criação dessa paisagem em virtude da formação e da erudição 
dos irmãos Goncourt assim como de interesses pessoais pelas 
artes plásticas, sobretudo pela gravura, técnica que praticaram 
no início de suas carreiras antes de se voltarem para a literatura.

Um romance em preto, branco...
A história de Sœur Philomènese passa em meados do século 

XIX, na capital francesa, mais precisamente no Hôtel Dieu de Paris 
– hospital fundado no século VII d. C.–,para cuja enfermaria o 
narrador conduz o leitor já nas primeiras páginas do romance:

A enfermaria é alta e vasta. É longa e se prolonga 
na sombra onde penetra a perder de vista.

É noite. Dois aquecedores lançam, por suas 
portas abertas, um brilho vermelho. Algumas 
lamparinas esparsas, das quais pequenas 
chamas decrescem à vista, deixam cair um 
rastro de fogo sobre o ladrilho luzidio. Sob seus 
clarões bruxuleantes e vacilantes, as cortinas 
embranquecem confusamente à direita e 
à esquerda, contra as paredes, vagamente 
clareia-se parte dos leitos enfileirados, que a 
noite deixa entrever. Em uma das extremidades 
da sala, nas profundezas negras, alguma coisa, 
que tem a aparência de uma virgem de gesso, 
parece empalidecer. (GONCOURT, 1889 [1861], 
cap. I, p. 1-2)11

11 “La salle est haute et vaste. Elle est longue, et se prolonge dans une ombre 
où elle s’enfonce sans finir. Il fait nuit. Deux poêles jettent par leur porte ouverte 
une lueur rouge. De distance en distance des veilleuses, dont la petite flamme 
décroît à l’œil, laissent tomber une trainée de feu sur le carreau luisant. Sous leurs 
lueurs douteuses et vacillantes, les rideaux blanchissent confusément à droite et à 
gauche contre les murs, des lits s’éclairent vaguement, des files de lits apparaissent 
à demi que la nuit laisse deviner. À un bout de la salle, dans les profondeurs noires, 
quelque chose semble pâlir, qui a l’apparence d’une vierge de plâtre”.
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No incipit, o fundo escuro tomado pela sombra da noite tem 
como condição de visibilidade as luzes artificiais dos aquecedores, 
que revelam contornos imprecisos dos elementos que compõem a 
paisagem hospitalar da enfermaria em uma relação de contraste 
entre claro e escuro. Mais adiante, ainda no primeiro capítulo do 
romance, uma vela iluminará e revelará formas mais bem definidas 
da composição:

Na sombra mais densa, ao fundo, bem ao fundo 
da sala, uma luz fraca bruxuleia, um ponto de 
fogo aparece. Uma luz, que vem de lá longe, 
caminha e cresce, como uma luz perdida em um 
campo escuro para o qual se dirige à noite. A 
luz se aproxima, está atrás da grande porta de 
vidro que fecha a sala e a separa de uma outra; 
ela desenha a abóbada, ilumina os vidros; a 
porta se abre: distingue-se uma vela; – duas 
mulheres todas de branco. (GONCOURT, 1889 
[1861], cap. I, p. 4-5)12

Esses excertos, que perfazem a ronda noturna de Philomène 
acompanhada de uma funcionária do hospital na sala de 
recuperação dos doentes, fazem, às vezes, de preâmbulo de um 
romance que procede pela criação de paisagens hospitalares 
que elevam determinados cômodos do hospital a composições 
artísticas, dentro de um registro literário no qual os tons de preto e 
de branco predominam. Trata-se da reinterpretação de elementos 
ordinário e vulgares, atribuindo-lhes valores plásticos por meio 
de procedimentos da gravura textual. Enquanto a transposição de 
artes e apoia em uma obra plástica e a reinterpreta, tirando-a do 
domínio artístico para o literário, a gravura textual eleva a gravura 

12 “Au plus épais de l’ombre, au fond, tout au fond de la salle, une petite lueur 
tressaille, un point de feu paraît. Une lumière, qui sort du lointain, marche et 
grandit, comme une lumière perdue dans une campagne noire vers laquelle on va la 
nuit. La lumière approche, elle est derrière la grande porte vitrée qui ferme la salle 
et la sépare d’une autre; elle en dessine l’arceau, elle en éclaire le vitrage; la porte 
s’ouvre: on distingue une chandelle, – et deux femmes toutes blanches”.
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a um estatuto de obra de arte e dota o texto literário com suas 
características (STEAD, 2002, p. 119-120). Assim, a gravura enquanto 
técnica será condição e produto de grande parte das descrições 
do romance, cujos métodos de escrita podem ser relacionados aos 
procedimentos da água-forte.

A água-forte é uma técnica de gravura que surge como um 
aprimoramento da xilogravura13 e ganha espaço no meio artístico 
a partir do século XVII. O processo de produção de uma gravura por 
meio daquela técnica envolve uma matriz metálica coberta por um 
verniz e, em seguida, por uma combinação de água e ácido nítrico, 
posteriormente entalhada a fim de formar o desenho que será calcado 
em uma folha de papel. A água-forte se distingue de outras técnicas 
de impressão, como a xilogravura ou a litogravura14, pelo fato de as 
substâncias chamadas mordentes serem capazes de gerar traços mais 
suaves, semelhantes àqueles feitos à mão livre por um lápis.

A suavidade do traço da água-forte encontra correspondência, 
no romance dos irmãos Goncourt, nas descrições de Philomène, que 
lançam mão de termos de um campo semântico ligado à delicadeza 
e graciosidade:

As duas mulheres de branco passam lenta e 
suavemente. Elas vão em um passo tão leve que 
seus pés nem produzem sobre o ladrilho o som 
de um deslizar. Avançam, com a vela à sua frente, 
assim como sombras em um raio de luz. Aquela 
que está do lado dos leitos caminha com as mãos 

13 Técnica de entalhe em uma matriz, geralmente de madeira, posteriormente 
coberta por tinta e aplicada em outra superfície, como papel, tecido etc. para 
se se imprimir a imagem. Aproxima-se, por seu processo de impressão, daquele 
observado no carimbo.

14  Essa técnica não utiliza o entalhe na composição da matriz: a litogravura é 
um tipo de gravura que utiliza um lápis gorduroso para criar marcas e desenhos em 
uma placa de pedra ou metal. A base dessa técnica é o princípio da repulsão entre 
água e óleo já que, após o uso do lápis gorduroso, a matriz de pedra deve receber 
um banho de uma solução combinada de goma arábica, ácido tânico e fosfórico. 
Como resultado, as partes brancas da imagem retêm água e repelem a gordura e as 
partes desenhadas agregam gordura e repelem água.
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cruzadas para frente. Ela é jovem. Seu rosto tem 
uma suavidade calma, um desses sorrisos de paz 
que o sonho desperta em silêncio em um rosto 
adormecido. Tem a cabeça coberta pelo branco 
véu das noviças. Seu hábito felpado, esmarelido 
ao contrastar com a fria brancura do percal e dos 
lençóis, é o hábito branco das Irmãs de Santo 
Agostinho (GONCOURT, 1889 [1861], cap. I, p. 5)15

A relação entre preto e branco se mantém ao longo do capítulo 
(e do romance), sendo reiterada pela evocação de elementos 
presentes na composição da paisagem hospitalar da enfermaria ou 
aludida por meio de comparações:

Ao lado da irmã, a empregada do hospital, de 
camisola branca, de anágua branca, de touca de 
dormir, segue seu passo. Ela segura uma vela, 
que lhe ilumina o rosto e dá à sua tez de papel 
machê, brancura opaca e fria das feições de uma 
velha abadessa em um quadro negro.
À medida que as duas mulheres caminham, a 
luz, que entra nos leitos pelas cortinas abertas, 
revela, por um instante, a boca aberta, as 
cavidades das narinas, a cabeça jogada para 
trás no travesseiro de uma mulher que dorme 
[...]; ela desenha, na forma dos lençóis, a bela 
linha do quadril de uma jovem que cochila, o 
braço esquerdo dobrado como uma coroa sobre 
os cabelos, pálida como uma hóstia na sombra 
(GONCOURT, 1889 [1861], cap. I, p. 5-6)16

15 “Les deux femmes en blanc passent lentement et doucement. Elles vont d’un 
pas si léger que leur pied ne fait pas même sur le carreau le bruit d’un glissement. 
Elles avancent, avec la chandelle devant elles, ainsi que des ombres dans un rayon. 
Celle qui se tient du côté des lits marche les mains croisées devant elle. Elle est 
jeune. Sa figure a une douceur calme, un de ces sourires de paix que le rêve met 
en silence sur un visage qui dort. Elle porte sur la tête le voile blanc des novices. Sa 
robe molletonneuse, et que jaunissent à leur contraste les blancheurs froides de la 
percale et de la toile des lits, est la robe blanche des Sœurs de Saint-Augustin”.

16 “Aux côtés de la sœur, la bonne de la communauté en camisole blanche, en 
jupon blanc, en bonnet de nuit, suit son pas. Elle porte la chandelle, qui lui éclaire 
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Por tratar-se de um romance que procede por paisagens 
hospitalares, a presença de lençóis, cortinas e paredes evocam a 
cor branca dentro de um registro ligado à limpeza e assepsia. No 
entanto, as paredes brancas que dividem as salas do hospital são 
as que por vezes escondem feridas e mazelas, que podem ser 
associadas não somente à água-forte, mas também aos pigmentos 
vermelhos da sanguínea.

... e vermelho
Philomène, ao entrar em uma nova rotina do hospital é tomada 

por uma profunda apreensão, expressa através do pavor da morte e 
do sangue. A alvura evocada pela freira e pelos elementos que estão 
a sua volta, constante em todo o romance, estabelecerá, assim, não 
somente uma relação de contraste com tons de preto, como visto 
na seção anterior deste ensaio, mas também com tons de vermelho. 
Nesse sentido, não será apenas a água-forte enquanto técnica de 
impressão de paisagens hospitalares que será aplicada à escrita do 
romance. Trata-se de uma das formas que a gravura pode assumir, 
aparecendo na descrição do capítulo IV por meio da evocação de 
uma família de pigmentos na qual predominam tons de vermelho, 
laranja, ocre, marrom e bege:

Um sopro lhe passou pelas têmporas e pelas 
maçãs do rosto ao entrar pela primeira vez 
na sala onde cumpriria seu serviço de irmã 
de caridade. Reparou, sobre os aquecedores, 
pontas de ferro para atiçar o fogo: tomou-
os por ferros de cauterização. Acreditava que 
veria instrumentos de aço manchados com 
manchas pavorosas, órgãos vivos, tudo o que 

en plein le visage et donne à son teint de papier mâché la blancheur mate et froide 
d’une tête de vieille abbesse dans un tableau noir. A mesure que les deux femmes 
marchent, la lumière, qui entre dans les lits par les rideaux écartés, montre, un 
instant, la bouche ouverte, les narines creuses, la tête renversée sur l’oreiller d’une 
femme qui dort; elle indique, dans le moule des draps, la jolie ligne de la hanche 
d’une jeune femme qui sommeille, le bras gauche replié en couronne sous les 
cheveux, pâle comme une hostie dans l’ombre”.
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se imagina estremecendo, em uma cirurgia em 
andamento. Não viu nada disso; apenas leitos 
brancos, cortinas brancas, lençóis brancos. 
Havia em todos os lugares a limpeza de um 
quarto de moça solteira que encanta a quem 
o vê .̂ Debaixo do capacho, o ladrilho luzia. Os 
doentes encostados nos travesseiros tinham 
poses tranquilas. Um belo dia de outono, quase 
róseo, balançava-se na brancura matinal dos 
leitos e nas transparências do ambiente. Luzes 
se insinuavam sobre o cobre vermelho das 
travessas brilhantes e limpas, ou dormiam sobre 
o estanho claro dos jarros e dos bebedouros 
(GONCOURT, 1889 [1861], cap. IV, p. 119-120)17

A composição de uma paisagem hospitalar ligada à técnica da 
sanguínea fica a cargo da articulação entre observador e espaço 
observado. De um lado, há as projeções imaginárias de uma irmã 
de caridade, criada no claustro de um colégio interno, sobre o 
ambiente hospitalar, com tons de vermelho – como os ferros de 
cauterização, os instrumentos de aço manchados com manchas 
pavorosas e os órgãos vivos. Em contraposição, há o ambiente 
observado, cujas cores estão ligadas ao branco – leitos brancos, 
cortinas brancas, lençóis brancos, que reforçam a limpeza do lugar. 
Os tons característicos da sanguínea aparecem, assim, na incidência e 
refração da luz natural no ambiente, que faz surgir o rosa do belo dia 
de outono e o vermelho alaranjado do cobre das travessas.

17 “Un souffle lui passa sur les tempes et sur les pommettes en entrant pour 
la première fois dans la salle où elle devait faire son service de sœur. Elle aperçut 
sur les poêles les pointes de fer à attiser le feu elle les prit pour des fers à 
cautériser. Elle croyait qu’elle allait voir des instruments d’acier tachés de taches 
épouvantables, des morceaux de vivants, tout ce qu’on rêve, en frissonnant, de la 
chirurgie à l’œuvre! Elle ne vit rien de cela; mais des lits blancs, des rideaux blancs, 
du linge blanc. Il y avait partout la propreté, charmante à l’œil, d’une chambre de 
jeune fille. Sous le pied nu du frotteur, le carreau luisait. Les malades avaient sur 
les oreillers des poses tranquilles. Un joli jour d’automne presque rose se balançait 
dans la blancheur matinale des lits et dans les transparences des fonds. Des 
lumières jouaient sur le cuivre rouge, des plats brillants et nets, ou dormaient sur 
l’étain clair des brocs et des fontaines”.
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Sob o prisma do entalhe

A composição de paisagens literárias que se valem de 
procedimentos da gravura vai além do nível das cores. Uma 
gravura textual, implica, aspectos do processo de gravação, 
análogos aos processos da escrita ou da tipografia. como a ponta 
traçando uma matriz envernizada (STEAD, 2002, p. 121)18. O cinzel, 
assim, encontrará correspondência, dentre outros elementos, nos 
bisturis manuseados por Barnier quando Romaine, uma antiga 
amante do médico, dá entrada no hospital para a retirada de um 
tumor do seio:

– Sr. Barnier, sei que os internos reclamam de sair 
do hospital sem ter praticado operações. Bem, 
quero fazer um teste. O sr. Operará amanhã a 
recém-chegada, a nº 29... O sr. viu: o encefaloide 
gorduroso do seio direito... Aconselho o bisturi 
convexo para a incisão dos tegumentos, o 
bisturi pontiagudo para o resto da operação 
(GONCOURT, 1889 [1861], cap. XXIX, p. 216)19

Ele dizia a si mesmo que seu lugar era junto 
a Romaine, que ele devia ajudar a irmã a 
sustentá-la contra suas fraquezas; que ele 
devia ir falar com ela, dizer-lhe que o cirurgião 
teria piedade de seu corpo adorado... E ele 
permanecia, sentindo lhe faltarem as forças, 
e, apesar disso, deixando seus olhos irem em 

18 “De façon plus immédiate que la transposition, qui implique un transfert 
des valeurs d’un art à l’autre et la recherche d’équivalences […], l’échange 
qu’implique l’eau-forte est singulier en ce sens que certaines étapes du 
processus de graver (la pointe traçant avec agilité sur la plaque vernissée, la 
plaque attaquée par l’acide, le tirage de l’épreuve après encrage) peuvent 
rappeler l’écriture ou la typographie”.

19 “– Monsieur Barnier, je sais que les internes se plaignent de sortir de l’hôpital 
sans avoir pratiqué d’opérations. Eh bien, je veux faire un essai. Vous opérerez 
demain la nouvelle arrivée, le n29... Vous avez vu: un encéphaloïde lardacé du 
sein droit... Je vous conseille le bistouri convexe pour l’incision des téguments, le 
bistouri droit pour le reste de l’opération”.
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direção ao aço frio dos instrumentos de seu 
estojo (GONCOURT, 1889 [1861], cap. XXXI, p. 
221-222)20

Os bisturis, que estão para a incisão assim como o buril para 
a gravação, evocam, mais adiante na narrativa, movimentos de 
repetição da escrita e da impressão:

Olhava o corpo desta mulher a sua frente sem 
que pudesse vê-lo. Seus olhos repousavam 
naquele seio de jovem mulher, pequeno, redondo 
e fresco, sobre o qual sua cabeça havia dormido; 
seu bisturi o penetrava, sua mão guiava o aço... E 
a visão do horrível momento não acabava nunca: 
tudo recomeçava, e a operação que ele havia 
realizado parecia ainda estar sendo feita, sempre. 
(GONCOURT, 1889 [1861], cap. XXXIII, p. 227-228)21

No romance dos irmãos Goncourt, no qual paisagens 
hospitalares são formadas por meio de técnicas da gravura, o cinzel 
transforma-se em bisturi. É assim que o objeto cortante alude à 
gravura de encavo, tendo em vista que “a água-forte ‘tira pedaço’ 
conferindo à expressão seu sentido literal” (STEAD, 2002, p. 123-
124)22. A retomada do bisturi em diferentes momentos evocaria, 
assim, a violência do entalhe.

Impressões de uma paisagem hospitalar 
A técnica de gravação assim como as famílias de pigmentos que 

os irmãos Goncourt aplicaram à escrita do romance Sœur Philomène 

20 “Il se disait que sa place était auprès de Romaine, qu’il devait aider la sœur à 
la soutenir contre ses faiblesses; qu’il devait lui parler, lui dire que l’opérateur aurait 
pitié de son corps adoré... Et il restait, sentant les forces lui manquer, et laissant 
malgré lui ses yeux aller à l’acier froid des instruments de sa trousse”.

21 “Le corps de cette femme alors devant lui revint sans qu’il pût le chasser. 
Ses yeux se reposaient sur ce sein de jeune fille, petit, plein et frais, sur lequel sa 
tête avait dormi; son bistouri y entrait, sa main y poussait Et la vision de l’horrible 
moment ne finissait pas: tout recommençait, et l’opération qu’il avait faite, il lui 
semblait la faire encore, et toujours!”.

22 “[…] l’eau-forte «enlève le morceau» en rendant à l’expression son sens littéral”.
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nos permitiu, ao longo deste ensaio, relacioná-lo à gravura, seja 
pelo preto, branco e vermelho que abundam nas descrições das 
paisagens hospitalares, seja pelos elementos que evocam a técnica 
do entalhe. A relação entre o romance e a gravura, contudo, vai 
além do nível estritamente textual, espraiando-se pela estruturação 
da narrativa. Trata-se de uma disposição dos capítulos que cria 
uma homologia entre a matriz utilizada pelo gravurista e a pena 
do escritor. As descrições da sala de descanso médico, presentes 
nos capítulos III, XXVI e XXXIX, representam o mesmo espaço em 
diferentes momentos do romance, sugerindo a reprodução em 
série da mesma paisagem hospitalar e remetem ao processo de 
impressão de uma gravura.

A sala do descanso médico se apresenta como uma parte de 
uma paisagem hospitalar, podendo ser relacionado a um processo 
de impressão com uma matriz de gravura em menor escala. A 
reprodução repetida, assim como na gravura, cria uma série de 
impressões a partir da mesma matriz e apresenta, em alguma 
medida, o esmaecimento de cores e de texturas. A descrição do 
capítulo III, ao destacar elementos em tons de preto – o grande 
cacifo de madeira pintado de preto, a grande ardósia, o pequeno 
solidéu preto – sobrepostos às paredes brancas, enfatiza o contraste 
dos elementos que compõem a paisagem em questão.

Os internos estavam reunidos na sala de 
descanso médico.

A sala tinha uma abobada em arco cujos silhares 
haviam sido descascados pela humidade. 
Diante da porta pintada de cinza, uma janela se 
abria para um pátio dois níveis acima do chão. 
Encostado à parede, à direita da porta, estava 
um grande armário que servia para guardar 
peças de vestuário e de cama, mesa e banho. 
À esquerda, abaixo de um bebedouro de cobre 
preso à parede e coberto por um guardanapo, 
um grande cacifo de madeira pintado de preto 
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mostrava, misturados em seus compartimentos, 
maços de papel, cadernos de observação, jornais 
velhos. Em seguida, vinha um aquecedor de 
faiança branca e um leito de ferro sem cortinas 
meio desfeito, o leito do interno plantonista 
durante a noite. Do outro lado, sobre a parede 
nua e branca, havia um grande armeiro de 
cachimbos e a grande ardósia onde os internos 
escrevem, para os funcionários garotos que vêm 
procurá-los, a sala onde podem ser encontrados. 
Em um prego se balançava uma folha de papel 
na qual o diretor do hospital estava caricaturado 
por um lápis de criança. Um outro prego fixava, 
no gesso, uma outra folha de papel onde estava 
escrita uma longa lista de nomes com as idades na 
margem, lista dos doentes por ordem alfabética 
que um médico, que cuidava dos doentes do 
coração, tinha colocado lá para ser avisado em 
caso de falecimento e assistir à autópsia.

Eram sete nesta sala, a cabeça coberta com 
um pequeno solidéu preto, sentado em torno 
de uma mesa sobre a qual uma velha mulher 
acabara de botar um pernil que fumegava. 
Apenas um entre eles, o interno de plantão 
daquele dia, tinha mantido seu avental; os 
aventais dos outros pendiam nos ganchos. 
(GONCOURT, 1889 [1861], cap. III, p. 99-101)23

23 Les internes de l’hôpital étaient réunis dans la salle de garde. La salle avait une 
voûte en arceau dont l’humidité avait déchaussé les pierre en taille. En face de la 
porte peinte en gris, une fenêtre s’ouvrait sur une cour plus haute de deux pieds 
que le plancher. Sur le mur à droite de la porte était un grand placard qui servait 
de garde-robe et d’armoire à linge. A gauche au-dessus d’une fontaine de cuivre 
accrochée au mur et coiffée d’une serviette, un grand casier de bois peint en noir 
montrait pêle-mêle dans ses compartiments, des liasses de papier, des cahiers 
d’observations, de vieux journaux. Puis venaient un poêle de faïence blanche et un 
lit de fer sans rideaux à moitié défait, le lit de l’interne de garde pendant la nuit. 
De l’autre côté sur le mur nu et blanc, il y avait un grand râtelier de pipes et la large 
ardoise où les internes écrivent, pour les garçons qui viennent les chercher, la salle 
où on peut les trouver. À un clou se balançait une feuille de papier où le directeur 
de l’hôpital était caricaturé par un crayon d’enfant. Un autre clou fixait, contre le 
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Na descrição do capítulo XXVI, por sua vez, predominam 
elementos menos contrastantes, presentes na transparência das 
garrafas vazias e no branco das xícaras de café de uma porcelana 
grosseira, nos pires cheios de tocos de cigarros e fósforos molhados.

Barnier parou. Olhou vagamente por um 
momento as garrafas vazias sobre a mesa, as 
jarras, as xícaras de café de grossa porcelana 
pela metade, os pires cheios de tocos de cigarros 
e fósforos afogados no que transbordou das 
xícaras, as facas jogadas sobre os guardanapos, o 
prato de açúcar mascavo, os cachimbos de barro 
sujos, dispersos aqui e ali [...] (GONCOURT, 1889 
[1861], cap. XXVI, p. 200)24

Na descrição do capítulo XXXIX, finalmente, será a primeira 
fumaça dos cachimbos que preencherá a ambiente, tornando a 
representação da paisagem hospitalar em questão uma imagem 
mais turva em relação às representações anteriores.

Havia, naquela noite, uma grande animação 
na sala de descanso médico, onde os internos 
davam um jantar aos externos. Discutia-se 
tomando café ,́ e todo mundo gritava através 
da primeira fumaça dos cachimbos que se 
iluminavam. No momento em que a garrafa de 
aguardente, que circulava de mão em mão para 
batizar o café ,́ passava por sobre a cabeça de 
Barnier, Barnier que nunca a tocava, pegou-a 

plâtre une autre feuille de papieroù était écrite une longue liste de noms avec les 
âges en marge, liste de malades par ordre alphabétique qu’un médecin, s’occupant 
des maladies du coeur, avait placée là pour être prévenu en cas de décès et assister 
à l’autopsie. Ils étaient sept dans cette salle, la tête coiffée de la petite calotte noire, 
assis autour d’une table sur laquelle une vieille femme venait de poser un gigot qui 
fumait. Un seul d’entre eux, l’interne de garde ce jour-là, avait gardé son tablier; les 
tabliers des autres pendaient aux patères.

24 “Barnier s’arrêta. Il regarda un moment vaguement sur la table les bouteilles 
vides, les carafes, les demi-tasses de grosse porcelaine, les soucoupes pleines de 
bouts de cigarettes et d’allumettes noyés dans le bain de pied, les couteaux jetés sur 
les serviettes, l’assiette de sucre râpé, les pipes de terre culottées éparsés çà et là […]”.
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e encheu até a metade sua xícara vazia. 
(GONCOURT, 1889 [1861], cap. XXXIX, p. 251)25

A perda gradual de nitidez e de saturação, que acompanha 
a degradação e desordem progressiva do espaço descrito e do 
personagem Barnier, cria, assim, um efeito carimbo. Ao longo do 
romance, é possível observar um sistema de gravação que tem 
por base a produção quase mecânica de uma paisagem hospitalar, 
dentro de um modo de organização do discurso literário no qual 
a descrição predomina e cria uma analogia entre o processo de 
criação literária e o processo de criação artística da gravura.

Conclusão
Quando, ao final da década de 1850, a pena triunfa sobre o 

pincel, isto é, quando os irmãos Goncourt decidem deixar de lado 
o exercício da pintura enquanto amadores, assim como as críticas 
de arte, para se dedicarem ao gênero romance, eles escrevem 
Sœur Philomène tendo como referência o meio hospitalar. Para 
além de inaugurar um topos naturalista, esse romance se mostra 
um espaço de experimentação de escrita. Assim como no processo 
de marcação do papel com um motivo, pelo gravurista, em Sœur 
Philomène há a representação estetizada de um ambiente ordinário, 
ao longo das descrições do romance, que constituem paisagens 
hospitalares. Em grande parte das descrições presentes ao longo da 
narrativa predominam o preto, o branco e o vermelho assim como 
elementos que aludem ao entalhe, constituindo gravuras textuais. 
Essa reminiscência do entalhe e da impressão poderia ser uma das 
formas que assume a écritureartiste – que, em linhas gerais, poderia 
ser definida como uma reinterpretação de temas e gêneros ligados 
ao trivial, ao prosaico e ao vulgar, a fim de convertê-los em objetos 

25 “Il y avait ce soir-là une grande animation dans la salle de garde où les internes 
rendaient un dîner aux externes. On discutait en prenant le café, et tout le monde criait 
à travers la première fumée des pipes qui s’allumaient. Au moment où la bouteille 
d’eau-de-vie, circulant de mains en mains pour le gloria, passait au-dessus de la tête de 
Barnier, Barnier qui n’y touchait jamais la saisit et remplit à moitié sa tasse vide”.
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estéticos, recorrendo a formas literariamente valorizadas que os 
expressem dentro de um regime artístico ligado ao belo.
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ENTREvista 
RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAINE COLOMBE SCHNECK

Laura Barbosa Campos1 

Colombe Schneck est une des écrivaines les plus importantes de sa 
génération. Née à Paris en 1966, la littérature a toujours fait partie 
de sa vie, mais il a fallu attendre 40 ans avant qu’elle ne publie son 
premier roman. Lors de cette rencontre, Colombe Schneck s’est 
confiée sur ses débuts en littérature, son espace autobiographique 
et son tout dernier livre, Deux petites bourgeoises (Stock).

Laura Barbosa Campos (LBC): Bonjour Colombe Schneck, merci 
infiniment d’avoir accepté notre invitation pour participer au 
Séminaire International de Littératures Francophones. C’est un 
grand honneur et une grande joie de vous recevoir.

Colombe Schneck (CS): Bonjour à tous, merci de me recevoir, je suis 
ravie d’être avec vous.

LBC: Vous êtes journaliste, documentariste, auteure d’une 
quinzaine de romans. Vous avez reçu de nombreux prix, comme le 
Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro et le prix Marcel Pagnol. 
Vous avez vous-même présidé récemment le jury du prix Héroïne 
Madame Figaro. Alors, je commence avec une question qui porte 
sur la réception de votre œuvre. Êtes-vous sensible à la critique? 
Est-ce que la reconnaissance des grands prix littéraires change 
votre façon d’écrire?

1  Professora adjunta da UERJ. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0974000196579614. 
Email: laurabcampos9@hotmail.com.

http://lattes.cnpq.br/0974000196579614
mailto:laurabcampos9@hotmail.com
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CS: Quand j’ai commencé à écrire, il y a 15 ans, je ne savais pas que 
j’écrivais. J’ai écrit mon premier livre avec une certaine innocence, 
j’écrivais, mais qu’est-ce que cela allait donner, un livre ou rien, je 
n’en avais aucune idée. J’avançais en me disant on verra bien J’ai 
toujours été une grande lectrice et écrire était une idée inaccessible. 
Quand un éditeur, Jean-Marc Roberts, m’a dit, après avoir lu ce 
premier manuscrit, «c’est un livre et il y en aura d’autres», j’ai su à ce 
moment-là que quelque chose changeait dans ma vie et que j’allais 
continuer à écrire, mais je n’en mesurais pas les conséquences.
Bien sûr que la réception d’un livre est importante et que les bonnes 
critiques sont importantes. Les mauvaises bien sûr me heurtent, 
mais j’ai appris aussi que parfois dans les mauvaises critiques, on 
apprend parfois davantage sur son travail, sur qui je suis qu’une 
bonne critique. Par exemple, pour mon premier livre, un journaliste 
a écrit qu’il était cadenassé et je pense qu’il avait raison, mon 
écriture était cadenassée.
Évidemment que si je peux continuer à écrire aujourd’hui, et 
c’est mon activité principale, c’est parce que mes livres sont lus, 
parce qu’ils ont une réception, ils ont une place dans les librairies 
et dans les journaux. Ils sont critiqués, donc bien sûr que cela a 
beaucoup d’importance. Philip Roth disait que quand il écrit il 
pense à son ennemi, il pense à la personne qui déteste ses livres 
et il écrit contre lui. Quand je commence un nouveau livre, je me 
rends compte, après quelques semaines ou mois de travail que le 
sujet est désagréable. J’aurais dû choisir autre chose, mais cela est 
trop tard. C’est mon sujet. Par exemple, écrire sur la bourgeoisie 
ce n’est pas un “bon sujet”, il est mal vu, les écrivains ne sont 
pas censés être des bourgeois. Être bourgeois en France c’est une 
insulte. Mais il fallait bien que j’assume ma classe sociale, être 
sincère sur qui je suis, sinon à quoi bon écrire. Je suis née dans 
un endroit et j’y suis restée. J’ai juste creusé là où je suis, mes 
privilèges. Cela n’a rien de noble, d’admirable. Mais, la bourgeoisie 
est mon paysage. Je dois l’assumer.
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Quand j’ai écrit sur l’avortement [17 ans, (2015)], l’avortement 
était considéré comme un “petit” sujet ou un sujet “mineur”. C’est 
ce que disait Annie Ernaux, quand elle a publié Ĺ Événement, elle 
a eu beaucoup moins de presse que d’habitude, alors qu’il est 
fondamental. Les femmes ne racontent pas leur avortement, elles 
en ont honte et à force de ne pas en parler, ce droit risque de 
disparaître. J’ai écouté Annie Ernaux, je n’avais pas le choix, il fallait 
que je raconte cet avortement.

LBC: Votre premier livre, paru en 2006, L’Increvable Monsieur 
Schneck, présente une enquête qui concerne votre grand-père. 
Pourriez-vous nous raconter comment vous avez commencé à 
écrire? Est-ce qu’il y a eu un élément déclencheur?

CS: Il y a eu de multiples éléments déclencheurs. Le premier 
élément, c’est que je suis une lectrice. Je lis et c’est presque mon 
activité principale. Si je devais choisir une identité, je dirais lectrice. 
Quand on lit, fatalement, à un moment vient aussi l’idée d’écrire, 
les choses sont tellement liées. Pour moi, la lecture et l’écriture 
sont des activités liées, je lis et j’écris dans la même position, dans 
mon lit, l’ordinateur ou un livre sur les genoux, j’ai le sentiment que 
c’est la même activité.

LBC: Vous appartenez à une famille de grands intellectuels aussi...

CS: Oui, la bourgeoisie intellectuelle, mais je pense que j’aurais lu 
de toute façon, j’en suis certaine. Quelle que soit ma classe sociale, 
j’aurais lu. Être une lectrice me constitue et cela est une de mes 
rares certitudes.

LBC: Et pourtant vous avez attendu 40 ans pour écrire...

CS: Pour écrire oui, pour lire non. Je lisais tout ce qui me tombait 
sous la main quand j’étais enfant. Comme beaucoup de lecteurs, 
je me disais que je ne pouvais pas écrire un mauvais livre. Mon 
oncle était écrivain, je l’admirais et je ne pouvais pas m’imaginer 
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écrire à sa suite, ça me paraissait inaccessible. Il y a eu une suite 
d’accidents. D’abord, je suis tombée sur un dossier où j’apprenais 
que mon grand-père avait été assassiné. C’est quand même un sujet! 
Ensuite, on m’a proposé de travailler pour un journal - je travaillais 
pour la télévision à l’époque - et je me suis rendu compte combien 
écrire était un plaisir. J’étais heureuse d’écrire dans mon lit.

LBC: Heureusement pour nous.

CS: Et puis, c’est idiot, mais j’ai lu un livre d’un ami qui est un très 
bon critique littéraire, quelqu’un que j’admire beaucoup. Il a écrit un 
livre que j’ai trouvé très mauvais et qui n’a d’ailleurs eu aucun succès 
à l’époque. J’ai compris, à ce moment-là, que le ciel ne lui tombait 
pas sur la tête et qu’écrire un mauvais livre n’était pas grave. D’une 
certaine façon, cela m’a permis de commencer mon premier livre.

LBC: Ce premier livre présente l’incipit suivant: «c’est l’histoire 
d’un secret. Il n’aurait jamais dû appartenir à la catégorie très 
convoitée des secrets». Il me semble que les premières lignes 
de cet ouvrage sont très emblématiques de votre œuvre toute 
entière. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation?

CS: Quand j’écoute ces phrases à nouveau, je me souviens des 
premiers conseils qu’un excellent éditeur, Raphael Sorin, m’a 
donnés quand j’ai commencé à écrire. C’était tout d’abord d’écrire 
avec la plus grande sobriété et aussi de mettre du suspense. Je vois 
bien que dans cette phrase très simple il y a cette idée de suspense. 
Mes livres sont toujours des enquêtes, et quand je commence un 
livre, j’ignore moi-même quelle sera la résolution? Quel sera mon 
livre? Je ne le découvre qu’une fois l’écriture terminée. Je pense que 
quand on lit cette phrase, on a envie de savoir de quoi il s’agit.

LBC: Tout à fait!

CS: Je vois que depuis ce premier livre, ce questionnement est 
déjà présent.
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LBC: Absolument, l’incipit retient le lecteur. J’ai l’impression que 
votre œuvre cherche à travailler d’une manière très personnelle 
quelque chose qui est de l’ordre de l’indicible.

CS: Oui, quand j’ai fini ce premier texte, qui racontait l’assassinat 
de mon grand-père, je l’ai envoyé à Jean-Marc Roberts qui sera 
mon premier éditeur et il m’a dit qu’il l’aimait beaucoup, mais que 
le livre manquait de chair, «il manque de toi, Colombe», m’a-t-il 
dit. Et donc, j’ai rajouté quelques phrases qui sont de cet indicible, 
qui seront après dans tous mes livres qui vont suivre. J’ai décrit ma 
mère allongée sur son lit, fumant une gitane sans filtre, supprimant 
des petits bouts de tabac de sa bouche et téléphonant à sa mère. Ce 
qu’elle fait tous les jours et ce n’est pas un moment agréable entre 
elle. C’est un moment tendu, angoissant, mais elle le fait par devoir 
parce qu’elle est une bonne fille. Donc elle appelle sa mère âgée et 
elles ne peuvent pas se parler parce que ce qu’elles ont à se dire est 
indicible. J’ai rajouté cela et ce moment de tension sera dans tous 
mes livres au moins jusqu’à La Réparation (2012).

LBC: Avant La Réparation, j’aimerais commenter un beau récit 
d’enfance, Val de Grâce, paru en 2008. Le titre renvoie au nom 
de la rue parisienne où vous avez grandi. Au départ, c’est le 
récit d’une enfance choyée, protégée, jusqu’au moment où 
émergent la maladie, la mort et les traumatismes des générations 
précédentes. C’est aussi centré sur votre mère. La mémoire de la 
maison familiale est un enjeu crucial, celui du «deuil du passé» et 
celui du deuil de la mère?

CS: Dans ce livre, je n’en suis pas encore consciente, mais il y a cet 
indicible dont je vous parlais. C’est un livre d’abord sur un décor. J’ai 
voulu décrire cet appartement dans lequel j’ai habité jusqu’à l’âge 
de 20 ans et qui avait été vendu à la mort de mère et qui était resté 
coincé dans mon corps, le moindre grincement de tiroir, les odeurs. 
Je voulais décrire de façon matérielle et humaine cet appartement 
est un personnage qui aurait connu les splendeurs et les déchéances 



Literaturas Francófonas VI: 
debates interdisciplinares e comparatistas

742

d’une vie quand l’argent a manqué. Mon père est mort et la vie 
s’est éloignée de cet appartement. Ma mère y est morte. Je n’étais 
pas encore consciente de ce qu’il y avait de mortifère dans cette 
enfance. Comme mes parents avaient eu une enfance terrifiante, ils 
voulaient choyer leurs enfants, les protéger du monde extérieur, les 
protéger des blessures et de la vie réelle. Mes parents ont maquillé 
la vérité et ils ont fabriqué ce beau décor qui était cet appartement. 
Peu à peu, en écrivant et en racontant cette enfance de conte de 
fées – qui était une invention, j’étais la plupart du temps seule 
dans ma chambre en train de lire et mes parents étaient souvent 
absents. Peu à peu, j’ai commencé à découvrir cet indicible dont 
mes parents ne parlaient jamais, à découvrir l’aspect mortifère du 
passé et même de mon enfance, car je suis née en 1966 donc 20 
ans après la fin de la guerre. 20 ans, ce n’est rien. De nombreux 
fantômes étaient présents dans cet appartement qui était sombre 
et assez lugubre, prenaient beaucoup de place. Je passais beaucoup 
de temps à lire l’annuaire, à la recherche de noms, d’adresses, sans 
le savoir, je cherchais les disparus et les fantômes de ma famille.

LBC: Êtes-vous une grande conservatrice des Archives de l’intime 
pour reprendre le titre de Françoise Dolto?

CS: C’est un beau titre. J’essaye constamment de jeter, de donner et 
de trier, mais j’ai chez moi des lunettes cassées ou de vieux agendas 
que je n’arrive pas à jeter. Je suis dans un balancement permanent 
entre vouloir me libérer, m’éloigner du passé et de ses fantômes et 
en même temps en m’y accrochant constamment. Derrière moi, par 
exemple, il y a une lithographie qui était dans la salle de bains de 
mes parents. Le passé me rattrape toujours.

LBC: Le passé nous rattrape? Dans La Réparation, ouvrage très 
saisissant, il s’agit de l’histoire d’une partie de votre famille 
maternelle et des circonstances de la mort de vos cousins. Pour 
Les guerres de mon père, paru en 2018, comme le titre l’indique, 
le récit est centré sur votre père. Vous mobilisez de manière 
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récurrente la mémoire familiale et vous capturez une dimension 
à la fois biographique et autobiographique. Cette dimension 
biographique est un détour pour la connaissance de soi?

CS: Oui, nécessairement, parce qu’on est fait de ce passé aussi. 
On est fait en grande partie de ce passé, donc il faut le connaître. 
Pendant longtemps, j’ai cru m’en libérer en refusant de regarder 
en arrière, je pensais que c’était la meilleure façon de grandir, de 
vivre. J’ai toujours tenté, dans les livres et dans ma vie, de passer à 
autre chose pour différentes raisons, parce que j’avais peur de ce 
passé, j’avais peur qu’il me «tâche». Je pensais que l’ignorance était 
préférable, mais bien sûr c’est impossible. C’est presque à reculons 
ou en refusant constamment l’obstacle que je suis retournée 
dans ce passé, grâce aux archives, à des voyages, des entretiens 
qui m’ont appris non seulement l’histoire tragique de ma famille, 
mais aussi mon autobiographe, parce qu’en apprenant l’histoire de 
ma famille, j’ai appris aussi qui j’étais. J’ai écrit un certain nombre 
de livres sur mon histoire familiale et je pense, ou j’espère, m’en 
être débarrassée. Parfois les gens se trompent en parlant de La 
Réparation, ils me disent «la séparation», et j’aime bien parce que 
ça veut dire qu’enfin je me suis débarrassée du passé. J’ai réussi, 
mais cela est bien sûr un leurre, et le passe frappe à nouveau.
Je vais vous raconter quelque chose d’assez étonnant qui m’est 
arrivé il y a quelques semaines. Je dois prendre un train à la Gare 
de l’Est pour aller à Mulhouse, pour une rencontre pour mon 
dernier livre. C’est la gare qui mène les trains vers l’Est, donc 
vers l’Allemagne ou la Pologne. J’ai l’habitude d’arriver toujours 
un peu en avance, mais là, tout d’un coup, je sens une angoisse 
irrationnelle, une boule dans le ventre. Je me suis dit que c’était 
idiot parce qu’il y a des départs pour Mulhouse toutes les heures et 
donc ce n’était pas grave, je me trouve idiote d’être aussi inquiète. 
J’arrive à Gare de l’Est, devant ce TGV qui va partir vers Mulhouse 
et je me rends compte que c’est un train de la Deutchbahn, un train 
allemand qui partait là-bas. Ma mère avait cette blague et c’est 
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une des rares histoires qu’elle était capable de raconter en riant, 
elle disait: «maintenant, quand on part en Allemagne, il faut payer 
son billet de train» - une référence aux déportations pendant la 
Guerre, quand on ne payait évidemment pas son billet de train. Je 
m’assoie dans le train allemand, très confortable, j’ai mon billet à la 
main et cette angoisse disparaît. Mon corps de femme née en 1966 
s’inquiétait, s’alarmait d’un danger éventuel, que je puisse prendre 
un train pour l’Allemagne. Même si je le souhaite, je ne ne peux pas 
faire l’économie de ce qui s’est passé avant.

LBC: C’est très impressionnant. La littérature a un rôle réparateur 
pour vous?

CS: Je ne sais pas. David Grossman, dont je mets les mots en exergue 
de La Réparation, dit que quand il nous arrive le pire possible (et 
ça n’est pas arrivé à moi, c’est arrivé à ma famille) et quand on 
le décrit avec nos mots propres, on n’est plus la victime. Je crois 
qu’effectivement l’écriture permet de mettre un cadre, et non de 
réparer, mais de se l’approprier, ou plutôt d’apprivoiser l’histoire.

LBC: Dans Le Monde des livres on lit que Les Guerres de mon père est 
votre livre le plus abouti. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation?

CS: Avant et pendant l’écriture, j’avais eu un sentiment de grande 
liberté, j’étais l’égale de mon père, j’étais adulte comme lui, je 
n’avais plus l’impression d’être soumise ou d’avoir à baisser la tête. 
Je ne sais pas si c’est mon livre le plus abouti, mais en tout cas j’avais 
le sentiment de ne plus avoir de frein et d’aller jusqu’au bout de ce 
que je voulais écrire.

LBC: Votre père n’a jamais rien dit sur son expérience pendant 
la Seconde Guerre Mondiale, pendant son enfance, et il a gardé 
le silence aussi du traumatisme d’être médecin lors de la guerre 
d’Algérie. Vous construisez un texte où le silence de votre père 
est synthétisé par la phrase «On ne parle pas des choses qui 
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fâchent», répétée avec insistance tout au long du récit, et qui est 
présente aussi dans d’autres ouvrages. Il me semble que ce silence 
paternel procure un sentiment de déshérence, d’une transmission 
qui n’a pas eu lieu, les narratrices qui ressentent une fracture 
dans le continuum verba. Est-ce qu’on peut parler d’un mal de 
transmission dans votre œuvre?

CS: Je ne suis pas d’accord avec vous sur l’absence de transmission. 
Effectivement, il n’y a pas eu de transmission de drame, mais il y 
a eu une autre forme de transmission. Il y a eu d’abord l’amour et 
l’affection qui étaient présents, la tendresse de mon père pour ses 
enfants, mais il y a eu aussi la transmission du beau. C’était un homme 
qui vivait dans la beauté des choses matérielles, il avait beaucoup 
de goût, il aimait partager ce goût pour le beau par la générosité 
de ses cadeaux par exemple, par des voyages, par l’admiration qu’il 
éprouvait pour tout ce qui était beau, cela pouvait être des objets 
d’art, des vêtements, un paysage, un jardin. La transmission a donc 
eu lieu et elle a été très importante. On ne peut pas négliger la 
transmission du beau. Effectivement, la transmission n’a pas été 
entière, mais si j’avais à choisir entre les types de transmission, je 
préfère celle du beau et de l’amour.

LBC: La répétition de certaines scènes ou de certaines expressions 
dans votre espace autobiographique crée une sensation de complicité 
chez vos lecteurs fidèles, il y a une familiarité qui s’installe.

CS: Je peux me transformer, je peux mentir ou inventer, mais 
je raconte toujours la même histoire, à force les lecteurs la 
reconnaissent d’om vient peut-être cette impression de familiarité.

LBC: Deux petites bourgeoises2 (2021) est un livre très sensible, 
un roman autobiographique qui raconte l’amitié entre Esther et 
Héloïse. Pouvez-vous nous donner un petit aperçu du roman pour 
le public qui n’a pas encore eu la chance de le lire.

2  SCHNECK, Colombe. Deux petites bourgeoises. Paris: Stock, 2021.
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CS: Deux petites bourgeoises est une histoire inspirée de mon 
enfance et d’une longue amitié avec une amie rencontrée en 
sixième dans une école de la bourgeoisie intellectuelle parisienne. 
On n’était pas des filles cools, on était des filles sages. On a eu une 
très bonne éducation, grâce à nos parents et grâce à l’école. On 
était dans les années 70 et début des années 80, on était élevées 
par des mères féministes et on était persuadées qu’on allait 
échapper à notre genre et qu’on était égales à des garçons de notre 
âge. Peu à peu, notre identité nous a rattrapé : ce n’était pas parce 
que nous étions des bourgeoises qu’on n’était pas des femmes. Peu 
à peu, dans nos études, dans le travail, dans nos vies amoureuses, 
maritales, familiales, le spectre du genre s’est refermé sur nous. J’ai 
voulu raconter cela et raconter aussi la place de l’amitié.
On écrit beaucoup sur le couple, la vie amoureuse, comme si 
c’était l’objet le plus important dans une vie de femme. Je me 
suis rendu compte que l’amitié pour moi était plus réussie que 
le couple et que l’amitié m’a apporté aussi beaucoup d’amour et 
de la tendresse. J’ai voulu donc raconter l’amitié aussi parce que 
c’est un sujet qui parfois est négligé, la bourgeoisie est méprisée 
et l’amitié est négligée. Puis, j’ai voulu raconter cela aussi parce 
que cette amie d’enfance est morte soudainement et la mort est 
un sujet qu’on tente d’éloigner de nos vies, de nos conversations. 
On tente de ne pas avoir de conversation sur la mort et la maladie 
mortelle. On fait comme si on n’allait pas mourir, surtout avec 
ceux dont la mort est annoncée. J’ai donc voulu écrire aussi sur la 
mort dans nos vies.

LBC: Vous l’avez écrit pendant le confinement?

CS: Non, je l’ai écrit avant et je l’ai corrigé pendant le confinement. 
Je suis quelqu’un qui écrit vite, mais qui réécrit beaucoup. Je cherche 
à écrire le plus simplement possible et cela demande beaucoup de 
travail de réécriture. Effectivement, quand je le retravaillais, lorsque 
la mort était autour de nous, ça a donné une dimension au livre...
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LBC: Une dimension collective? C’est aussi une façon de penser à 
d’autres morts?

CS: Bien sûr.

LBC: Dans les premières lignes du roman, Héloïse annonce: «je 
vais mourir». Le courage d’Héloïse de verbaliser la situation, 
s’oppose au tempérament d’Esther qui a du mal à parler de la 
mort. Nous, lecteurs, on est propulsés dans la même angoisse 
d’Esther quand elle entend son amie annoncer sa mort. Dans la 
première partie du livre, nous avons un récit d’enfance, mais aussi 
l’Histoire de la France d’une certaine période. C’est l’émergence 
d’une nouvelle classe sociale dans les années 70, la bourgeoisie 
libérale, intellectuelle et de gauche. Ces étiquettes dérangent?

CS: Je ne sais pas si c’est le cas au Brésil, mais être bourgeois en France 
c’est presque une insulte, ça veut dire être étriqué, mesquin, et une 
bourgeoise, c’est encore pire, une femme frigide, radin, inculte. Ce 
n’est pas terrible comme qualificatif d’être une bourgeoise!

LBC: Esther et Héloïse n’échappent pas à leur condition d’épouse, 
de mère, autrement dit, elles n’échappent pas à la “domination 
masculine”. On lit «l’argent et la classe n’y font rien, elles sont 
essorées par leur genre» (p.81).

CS: Oui, je pensais échapper à mon genre. J’ai fait de bonnes études 
et je me pensais égale aux garçons. Je me souviens que quand je suis 
tombée enceinte à 17 ans, j’étais en colère contre mon corps, il me 
trahissait. Je me pensais égale aux garçons de mon âge, je pensais 
que je pouvais avoir des relations sexuelles en toute impunité, mais 
non, je pouvais tomber enceinte. J’étais furieuse, je n’avais pas le 
même corps que les garçons et personne ne me l’avait appris. J’ai 
un utérus et je tombe enceinte, c’est à ce moment-là, je commence 
à baisser un peu la tête. À cette époque j’avais des qualités “peu 
féminines”, je pouvais être brutale, violente, j’étais assez sportive. 
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J’ai baissé la tête, je n’étais qu’une fille. Après, j’ai eu des enfants, je 
me suis mariée. J’ai fait tout ce que fait une femme dans un foyer et 
en plus je travaillais. J’ai attendu la quarantaine pour commencer à 
me révolter contre cet état de fait et ce n’est qu’à l’âge de 50 ans, 
avec la ménopause, que je me suis sentie enfin égale aux hommes 
de mon âge. Dans La tendresse du crawl (2019) je raconte comme 
grâce à la natation, j’ai compris que j’avais un corps et que je n’étais 
pas inférieure aux garçons, ni plus fragile, ni plus douce, j’étais tout 
simplement qui j’étais, avec mes défauts et mes qualités.

LBC: Esther est un personnage présent aussi dans Nuits d’été à 
Brooklyn (2020). C’est un peu votre alter ego. Esther m’a fait un 
peu penser à Nathan Zuckerman, de Philip Roth. Quels sont les 
écrivains qui vous inspirent?

CS: J’ai eu très envie de passer à la véritable fiction, un roman 
d’imagination. Enfin je m’étais débarrassée de ma famille, j’avais 
écrit sur mon grand-père, sur mon père, sur ma mère, enfin je 
pensais que je pouvais passer à autre chose. Jeune femme, j’ai 
habité à New York comme journaliste. J’ai créé le personnage 
d’Esther qui n’était pas moi, mais dans lequel je pouvais mettre des 
aspects autobiographiques. Esther est un personnage de fiction 
qui m’a libérée, elle pouvait assumer tout ce que je n’osais pas dire 
sur moi, par exemple sur la bourgeoisie ou les bonnes études. Je 
dois dire que j’ai écrit ce roman avec un certain plaisir: imaginer, 
inventer, mentir ! Le roman c’est l’art du mensonge, c’était un grand 
plaisir de mentir. N’empêche qu’à la fin du livre, une fois la première 
version terminée, je me suis rendu compte qu’il manquait quelque 
chose, il y avait un trou dans le livre, je devais revenir en Europe, 
revenir à la Shoah. Je me suis rendu compte que je n’y échapperais 
jamais et que dans le passé d’Esther il devait y avoir cette histoire. 
Cela m’a surpris, j’avais pensé m’en être débarrassée, Esther est un 
personnage de fiction dans lequel je pouvais mettre des aspects 
autobiographiques, m’a beaucoup aidée, même si je n’étais pas 
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aussi libre que je ne le pensais. Je ne pouvais pas entièrement 
échapper à l’histoire de ma famille. Une fois de plus. Pour Deux 
petites bourgeoises, j’avais écrit une première version à la première 
personne, mais c´était peut-être limité, restreint. Quand je suis 
passée à la troisième personne, j’ai repris le personnage d’Esther 
sur le conseil de mon éditrice et le résultat m’a beaucoup plu. Avec 
un personnage de fiction je pouvais être plus libre de raconter 
l’histoire, plus sincère aussi sur ce que je n’aurais pas osé écrire à la 
première personne.

LBC: Dans Deux petites bourgeoises, on lit: «Esther persévère à 
écrire ce texte, sachant qu’écrire ne console de rien, et lire non 
plus, et pourtant il arrive qu’une phrase ouvre un dérangement, 
et c’est ce dérangement qui permet de continuer avant de mourir 
à son tour» (p.146). Le chercheur Dominique Viart parle d’une 
littérature déconcertante, à la fois innovante et exigeante, et vous 
parlez «d’ouvrir un dérangement».

CS: J’étais un peu sévère à la fin de ce livre. Bien sûr que c’est 
intéressant quand la littérature vous oblige à vous déplacer. 
J’aime quand la littérature m’oblige à ouvrir une porte que j’avais 
peur d’ouvrir, quand la littérature me permet de voir ce que je 
refuse de voir et me dérange. La lecture est pour moi aussi une 
consolation par sa beauté. Je viens de terminer un petit livre de 
Mariette Navaro, qui s’appelle Ultramarin (Quidam Editeur, 2021) 
dont la belle écriture m’a consolée. La beauté de ce livre était une 
sorte de consolation.

LBC: Vous privilégiez les sujets tabous dans votre œuvre: secrets de 
famille, avortement, traumatismes. Dans vos films documentaires 
aussi vous avez parlé de femmes qui n’ont pas d’enfant par choix, 
vous avez parlé de l’amour et de la sexualité pour les personnes 
âgées - un autre sujet tabou. Les sujets à rebrousse-poil sont des 
moteurs pour votre création artistique?
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CS: Je ne le fais pas exprès, je préfèrerais passer du temps avec 
des sujets plus consolateurs, plus faciles ou plus tendres. Je 
choisis d’une façon presque inconsciente et en commençant à 
travailler je me rends compte qu’effectivement ce ne sont pas 
des sujets agréables, mais en même temps c’est rassurant. Écrire 
sur ces sujets qui nous arrivent, comme l’avortement, les femmes 
sans enfant, la sexualité des femmes âgées, tous ces sujets sont 
à priori dérangeants, mais en même temps ils sont extrêmement 
consolateurs. Savoir qu’on peut avorter, même si ce n’est pas 
facile, mais que l’on a cette liberté, savoir qu’on peut ne pas avoir 
d’enfant et avoir une vie heureuse et accomplie ou savoir qu’on 
peut avoir une sexualité après 70 ou 80 ans, c’est consolateur, 
on n’est pas seule, il y a des possibilités! Ecrire et lire me permet 
d’aller et de me libérer de toutes ces injonctions sociales qui 
m’emprisonnent, me font croire que je ne suis pas «normale».

LBC: Absolument. Bravo pour vos livres, Colombe, et merci 
beaucoup de votre présence.

CS: Merci à vous, Laura, et j’espère à bientôt, à Rio ou à Paris!

LBC: Je vous conseille vivement de lire Deux Petites Bourgeoises, 
chez Stock, un livre dense, sensible et bouleversant, comme doit 
être la bonne littérature.
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