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APreseNtAçãO
O Setor de Francês do Departamento de Letras Neolatinas 

do Instituto de Letras da UERJ deu início a uma série anual de 
Seminários de Literaturas Francófonas em 2016 com o intuito 
de estimular os estudos de literatura de língua francesa junto 
ao seu corpo discente. Nosso intento é, também, buscar atingir 
e interessar um público mais amplo, entre especialistas e leigos, 
profissionais da área ou simples apaixonados pelos estudos 
literários, em meio à comunidade externa – o evento é promovido 
por intermédio da Sub-Reitoria de Extensão e Cultura (SR3-UERJ).

A primeira edição do Seminário reuniu a equipe do Setor 
de Francês da UERJ e alguns colegas de outras instituições e 
universidades, numa cooperação coletiva, incrivelmente inédita, 
pela revalorização dos estudos da literatura francófona em 
nossas universidades. Nesse primeiro evento, durante duas 
manhãs, foi possível ouvir e debater pesquisas, inclusive as que 
se encontravam em andamento, e promover um verdadeiro 
diálogo entre os palestrantes, e entre estes e o público presente. 
Quando do convite aos participantes, insistimos na necessidade 
de garantir tempo e espaço para o diálogo e a troca; os debates 
que puderam ser, assim, realizados provaram ser extremamente 
ricos e proveitosos, e têm gerado cooperações e parcerias 
desde então. O registro desse trabalho pode ser acompanhado 
em nosso primeiro ebook: Literaturas Francófonas: o século XX 
em debate (Dialogarts: Rio de Janeiro, 2017, 234p).1 A editora 
Dialogarts tem sido nossa parceira, e vem atuando como um de 
nossos maiores apoios.

Outra parceira que nos acompanha desde o início de nossa 
empreitada é a APFERJ (Associação de Professores de Francês do 
Rio de Janeiro), cujo Presidente, o Professor Doutor Pedro Armando 
de Almeida Magalhães, é membro de nosso Setor, e cuja preciosa 

1  Acessível pelo link http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_literatura/
Livro_Literaturas_Franc%C3%B3fonas_ff_alt.pdf.
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colaboração, em termos de divulgação e financiamento, tem sido 
determinante para o sucesso da realização de nosso evento.

Na edição deste ano, ampliamos nossa atuação. Realizamos 
em três dias inteiros de conferências, comunicações e debates, o 
II Seminário de Literaturas Francófonas: debates interculturais e 
comparatistas. Aumentamos o espectro do convite à participação 
a outras instituições e universidades do Rio de Janeiro, e pudemos 
contar com a colaboração de professores que atuam em outras 
áreas de conhecimento mas que, de alguma forma, trabalham com 
literaturas de língua francesa e a abordam de maneira interdisciplinar 
e/ou comparatista, em relação com a história, a sociologia, a 
tradução, as artes, e a história da arte. Tivemos o privilégio de 
contar com a colaboração de professores de diferentes origens e 
orientações: Instituto de Letras da UERJ (Setores de Francês e de 
Teoria), Instituto de Artes da UERJ, Colégio de Aplicação da UERJ, 
Colégio Pedro II, Instituto de Letras da UFF, Departamento de Letras 
Neolatinas da UFRJ, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, 
e Centro de Ciências Humanas e Sociais da UniRio.

Talvez sobretudo, o II Seminário de Literaturas Francófonas: 
debates interculturais e comparatistas contou com a inclusão de 
um outro importante parceiro: o Instituto de Artes da UERJ – nossos 
vizinhos de andar, colegas do Centro de Educação e Humanidades, 
com os quais o Instituto de Letras tem intensas afinidades, mas 
quase nenhum contato acadêmico. Para a realização deste evento 
assim ampliado, abrangente e interdisciplinar, foi fundamental 
a participação da Professora Doutora Vera Beatriz Siqueira, do 
Instituto de Artes da UERJ. Na verdade, a aliança letras-artes provou 
ser providencial e proveitosa, e tem tudo para continuar rendendo 
bons frutos. Pretendemos estender essa colaboração entre os dois 
institutos em outras oportunidades por vir.

Os textos das comunicações que se seguem após as Notas de 
Apresentação obedecem a uma ordenação meramente alfabética 
por nome de autor, o que permite apreciar a diversidade e o 
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ecletismo dos interesses pessoais e acadêmicos, dos pontos de 
vista teóricos, e das perspetivas metodológicas que animam o 
elenco dos participantes. 

O rol dos integrantes desse conjunto heterodoxo é seguido, 
porém, da rubrica “Relatos de pesquisas e seus processos”, em que 
são expostas e detalhadas pesquisas atualmente em andamento, 
desde as que envolvem estudantes da graduação, em projetos 
de Iniciação Científica, até pesquisas de Pós-Doutorado – numa 
sequência (Iniciação Científíca, Mestrado, Doutorado e Pós-
Doutorado – havendo ao menos um exemplo de cada caso entre 
nossos exponentes) que visa exemplificar o grau crescente de 
complexidade que envolve as sucessivas etapas de uma trajetória 
acadêmica. No caso das pesquisas de IC, o professor-pesquisador 
responsável abre sua sessão, apresenta seu grupo, e dá voz aos 
estudantes – o que pode ser particularmente atraente para os 
graduandos que vieram nos assistir e que, agora, podem ler os 
trabalhos dos colegas. Com sorte, poderemos, assim, estimular o 
surgimento de novas vocações para os estudos acadêmicos e, mais 
especificamente, os estudos literários.

Nosso agradecimento a todos os que participaram desta 
empreitada, em nome do Setor de Francês, 

Luciana Persice Nogueira
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NOtA dO INstItUtO de Artes dA UerJ
Alexandre sá (diretor do Instituto de Artes)

Vera Beatriz siqueira (co-organizadora do evento)

Foi com grande prazer que o Instituto de Artes participou da 
organização da segunda edição do evento Seminário de Literaturas 
Francófonas. A integração do pensamento acadêmico produzido 
na Uerj no campo da literatura e das artes é algo por todos 
desejado, mas frequentemente não realizado, devido às injunções 
do mundo universitário. Escutar pesquisadores de campos 
próximos, mas diversos, traz (ou deveria trazer) questionamentos 
para a própria disciplina, conduzindo a importantes reflexões 
sobre os seus limites e as suas especificidades. No caso deste 
evento em particular, a participação dos pesquisadores em artes 
visuais não apenas apresentando seus trabalhos como também 
participando dos debates revelou as distâncias e proximidades 
entre esses dois Institutos que partilham o mesmo espaço (o 
11º andar) na Universidade. Introduzir no quadro dos estudos 
literários problemas artísticos relativos ao universo do balé, 
da cenografia, da representação visual dos trópicos, da arte do 
vídeo, da historiografia da arte, foi um desafio interessante para 
começarmos esse diálogo que, esperamos, possa vir a gerar novos 
momentos de encontros e fricções.

Cabe lembrar, ainda, que a realização do II Seminário de 
Literaturas Francófonas se deu com a Universidade em plena greve, 
tendo constituído um instante destacado de resistência ao processo 
de desmantelamento do ensino superior público. O Instituto de 
Artes fica, assim, duplamente feliz. Por ter sido parceiro do Instituto 
de Letras na organização de um evento acadêmico de relevo e 
por ter integrado esse momento de resistência, que deu à Uerj a 
possibilidade de mostrar o quanto o seus Institutos podem realizar 
em termos de produção do conhecimento científico qualificado.
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NOtA dO PresIdeNte dA APFerJ
Pedro Armando de Almeida Magalhães

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

A Associação dos Professores de Francês do Estado do Rio de 
Janeiro (APFERJ) se orgulha de apoiar mais uma vez o Seminário de 
Literaturas Francófonas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) e parabeniza o empenho da Professora Doutora Luciana 
Persice Nogueira na organização das atividades. Nesta edição do 
evento, intitulado “II Seminário de Literaturas Francófonas: debates 
interculturais e comparatistas”, além do diálogo com outras 
Faculdades e Institutos de Letras e Colégios, alargou-se o espectro de 
interlocução, com a parceria preciosa do Instituto de Artes da UERJ, 
através da Professora Doutora Vera Beatriz Siqueira, consolidando 
assim um debate fecundo, e com a presença de pesquisadores de 
outras áreas correlatas, como a da conferencista Andreia Daher, 
historiadora da UFRJ. Ou seja, reforça-se o viés interdisciplinar, tão 
proveitoso em tempos de complexidade.

Tempos também difíceis se considerarmos o contexto local 
e nacional. O evento ocorreu ao final de um ano extremamente 
penoso para a UERJ em particular, e para os servidores estaduais da 
Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, de uma maneira 
geral. A UERJ foi obrigada a reduzir suas atividades por falta de 
repasse de verbas, ao passo que nós, servidores estaduais da Ciência 
e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, recebemos tratamento 
“diferenciado” em relação a outras categorias de servidores do 
Estado. Não só fomos discriminados em relação aos servidores do 
Poder Judiciário e aos servidores do Poder Legislativo, como fomos 
também em relação a algumas categorias do Poder Executivo do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Como se não bastasse, no âmbito do ensino/aprendizagem de 
línguas/culturas estrangeiras modernas, além da real indiferença do 
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governo federal em relação à situação de parte dos servidores do 
Estado do Rio de Janeiro, somos surpreendidos por Lei de Diretrizes 
e Bases que representa duro ataque ao plurilinguismo. A Lei nº 
13415 de 16 de fevereiro de 2017 reafirma Medida Provisória de 
2016 que estabelece a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa 
no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, eliminando assim 
praticamente a possibilidade de a comunidade escolar escolher a 
língua estrangeira mais apropriada para o contexto local. Medida 
impositiva e arbitrária que não reflete a complexidade territorial e 
cultural brasileira e que vai na contramão do respeito às diferenças, 
em prol de um utilitarismo superficial de mercado, neoliberal.

Nós, da APFERJ, repudiamos a Lei nº 13415 de 16 de fevereiro 
de 2017. Em diálogo com representantes de outras Associações 
de Professores de Línguas (incluindo a de Professores de Língua 
Inglesa), percebemos que o entendimento de repúdio à Lei nº 13415 
é comum e unânime.

Portanto, o II Seminário de Literaturas Francófonas representa 
uma resistência às políticas governamentais vigentes, tanto locais 
quanto nacionais. Não nos esqueçamos jamais que a cultura 
forma cidadãos críticos. A cultura, através das literaturas, das 
ciências humanas ou exatas, através do respeito à diversidade 
das línguas, promove um mundo melhor, mais justo, mais crítico, 
mais democrático. A língua francesa e a francofonia, associadas a 
princípios de respeito à dignidade humana, a culturas e filosofias, 
são tidos como modelos relevantes para o mundo inteiro. O francês 
permanece associado à história e à cultura brasileiras. Desenvolver 
um olhar crítico nos ajuda a superar crises, como as que estamos 
vivendo atualmente. Acreditamos que eventos acadêmicos como o 
II Seminário de Literaturas Francófonas é capaz de contribuir um 
pouco para que tenhamos maior distanciamento crítico e possamos 
fortalecer a cidadania em nosso país.
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ALGUM VeNtO AINdA eNcLAUsUrAdO
Alexandre sá

Marcel Duchamp é um dos maiores artistas do século XX. E 
essa afirmação é talvez bastante óbvia para pessoas que já estão 
familiarizadas com sua prática e as revoluções que promoveu no 
mundo da arte. Em certo sentido é possível afirmar que um dos 
seus legados mais potentes foi o deslocamento de uma certa 
responsabilidade poética e física na produção das obras de arte 
para o cérebro. Contudo, tal afirmação merece uma melhor análise 
para que não soe simplista demais. 

Ernst Fischer defende que ao longo da História da Arte houveram 
três momentos específicos onde a produção de arte estava à cargo 
de um órgão do corpo humano. Inicialmente, a produção se dava 
fortemente a partir da mão e da manufatura das obras. Havia uma 
forma de fazer que priorizava a habilidade manual e tal período 
dura até o momento onde o olhar ganha mais força nessa lógica 
de funcionamento. É então, com o surgimento da fotografia, que 
o órgão priorizado pela produção é o olho, ou se preferirmos, o 
sentido priorizado na produção da obra, é o olhar; pois para um 
fotógrafo, não é exatamente o movimento de apertar o botão que é 
relevante, mas especificamente o enquadramento da imagem feita 
pelo aparelho através do olhar. 

Por certo esse posicionamento é ligeiramente arriscado e 
talvez possamos achar que trata-se de alguma ingenuidade, pois 
ao longo da história da arte, todo e qualquer sentido estavam em 
funcionamento no instante em que os trabalhos eram produzidos. 
É impossível desconsiderar o olho trabalhando junto com a mão se 
pensarmos na produção dos desenhos nas cavernas, por exemplo, 
ou o tato trabalhando em parceria com o olhar se considerarmos 
os processos fotográficos do final do século XIX. Sendo assim, uma 
separação absoluta dos órgãos e/ou dos sentidos na produção 
e inclusive na recepção dos trabalhos de arte, é impossível de 
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ser aceita se considerarmos a amplitude e o processo global de 
produção de uma obra de arte.

Por outro lado, é possível aceitar tal proposição se 
compreendermos que tais períodos de produção foram e são 
maleáveis/dialógicos. E apesar de já sabermos que é impossível 
que um único órgão ocupe e represente de maneira exclusiva uma 
forma de produção ao longo de um extenso período da história da 
arte, talvez tal consideração nos auxilie na reflexão sobre alguns 
pequenos giros que aconteceram ao longo da História da Arte. Nesse 
caso, infelizmente, aqui entendida de maneira branca, ocidental e 
pouquíssimo globalizada. 

Contudo, para Fischer, é com Marcel Duchamp que a 
responsabilidade da produção artística se desloca para o cérebro. 
Talvez aqui seja mais pertinente afirmar que é com Marcel Duchamp 
que o processo de produção e recepção artística terminam 
priorizando seu eixo conceitual. Ou seja, priorizando a potência 
de pensamento que é embutida e ao mesmo tempo, exposta 
e incitada pelo trabalho de arte, já que é a partir de seu legado, 
que a visualidade passa a funcionar a partir de um desejo nutrido 
pelo processo reflexivo. Obviamente não se trata de um adeus 
da visualidade e do seu esvaziamento em função de um devir-
conceitual pois isso seria impossível, na maioria dos casos, dentro 
das Artes Visuais. E como foi dito anteriormente, não estamos nos 
referindo a um processo dicotômico onde uma possibilidade exclui 
a outra, mas sim de movimentos que priorizam alguns eixos em 
detrimento de outros.

No caso de Marcel Duchamp, isso também gera uma polêmica 
específica pois apesar de encontrarmos em diversas entrevistas, 
a afirmação de que suas obras traduzem aquilo que acredita 
ser a beleza da indiferença, ou seja, um beleza encontrada ao 
acaso e erigida a partir de uma escolha pessoal dentre muitos e 
tantos outros objetos cotidianos, seus objetos, ou melhor, seus 
readymades, guardam ainda, um vestígio de visualidade e potência 
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formal que parecem nutrir-se de considerável melancolia e um 
moto-contínuo de despedida, como um resquício e uma memória 
de um legado histórico curioso onde a forma e a beleza ainda 
encontram-se recônditas. 

Talvez então seja justo afirmar que é com os readmades 
de Marcel Duchamp que o objeto de arte ainda ronrona um 
processo formal, visual e escultórico como se, da mesma maneira 
que a grande maioria dos trabalhos modernistas, mantivesse a 
autoconsciência de sua linguagem enquanto estrutura física, mas 
que ao mesmo tempo, fosse capaz de pressentir e sugerir uma outra 
sensação semântica de que a própria forma não lhe era ou não lhe 
parecia mais ser suficiente para um processo que se descortinava 
gradativamente na primeira metade do século XX: a realidade 
ficcional construída ao longo de anos de tradição pictórica; ou seja, 
a perspectiva clássica.

Embora estejamos aqui nos referindo ao processo escultural 
erigido através dos readymades, não podemos deixar de considerar 
que Duchamp e vários artistas das vanguardas modernistas, 
promoveram e propuseram um giro na tradição de representação 
construída ao longo de alguns séculos na qual a imagem construída 
desejava assemelhar-se à realidade concreta do mundo através de 
um conjunto de códigos específicos. Pictoricamente, os modernistas, 
a partir de Cezanne, desejavam distanciar-se cada vez mais de uma 
estrutura de representação que objetivava representar na tela um 
processo de captura da imagem que era o mesmo do olhar. Sendo 
assim, percebemos ao longo desse processo, um tipo de produção 
que desejava evidenciar com força a realidade concreta e material 
da pintura: tela e tinta. O mesmo acontecia também com a escultura, 
que cada vez mais buscava a presença e assunção de sua realidade 
matéria, diminuindo gradativamente sua potência representativa.

O readymade duchampiano é antes e acima de qualquer coisa, 
um manifesto da própria objetualidade. E mesmo que consigamos 
inserir, talvez erroneamente, um conjunto infinito de proposições 
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simbólicas nos objetos, o próprio artista sempre defendeu que a 
presentidade expressa por tais objetos não desejava traduzir nada 
para além de si mesma. E a questão específica que se desenha 
nesse caso não é a propriedade escultórica que carregam, mas o 
jogo de espelhos estabelecido entre o objeto de arte e o sistema de 
legitimação e circulação, da mesma maneira que entre o objeto de 
arte e o espectador e em uma camada mais profunda, nas relações 
de aproximação e distanciamento entre arte e vida; legado esse que 
será potencializado pelo universo pop. 

O readymade tem uma estrutura muito específica. Sua potência 
artística é estabelecida a partir do movimento e deslocamento 
entre universos aparentemente díspares: o cotidiano e o artístico. 
É a partir da escolha, não tão aleatória assim, de alguns objetos 
e da sua implantação como um enigma e um sintoma dentro do 
campo expositivo que surge um conjunto de dúvidas sobre a sua 
veracidade, força e assunção enquanto objeto estético. Embora seja 
possível afirmar que a História da Arte já se encarregou de legitimar 
tal prática, é inconteste a nebulosidade que atravessam tais objetos 
e talvez seja exatamente a relação direta entre sua pouca clareza e 
consequente dúvida angustiada que terminam por lhes aproximar 
do universo da primeira metade do século XX.

No caso de Duchamp, há uma observação que merece 
destaque. Ele foi um dos artistas que participou de um movimento 
geográfico e político de deslocamento entre continentes e que 
terminou sendo responsável claramente por um giro na lógica 
de produção da obra de arte. Após a Segunda Guerra Mundial, 
os Estados Unidos iniciam um processo claro de formação de 
público, de investimento potente em Artes Visuais para o fomento 
de um universo cultural até então pouco relevante para a história 
mundial, incluindo a construção de museus que através da compra 
de acervos europeus, tornaram-se referências rapidamente para a 
História da Arte. Além disso, o incentivo à produção e à viagens de 
artistas europeus para o continente americano foram elementos 
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fundamentais para que a lógica de produção sofresse uma 
transformação clara. Estávamos nos despedindo de uma herança 
da tradição, da memória e de uma história repleta de referências 
(Europa) para um novo processo de escritura da História da Arte, 
naquele momento ainda jovem e inusitado.

55 cc de air de Paris é um readymade que marca de maneira 
contundente e visionária, já que o mesmo foi produzido em 1919. 
Uma ampola vazia de farmácia é comprada por Marcel Duchamp e 
dada de presente para Walter C. Arensberg, seu amigo e patrono. Para 
além de todos os movimentos semânticos já conhecidos, o objeto 
traduz de maneira extremamente poética, a leveza, intangibilidade e 
presença ausente da própria criação artística. E isso o faz a partir da 
sua potência de objeto. Em sua visualidade recôndita.

É essa presença inóspita que carrega um elemento importante: 
a atmosfera parisiense e de toda a cultura francesa que é 
transportada dentro de um vidro de perfume para o continente 
americano. Não se trata unicamente da presença do objeto mas 
aquilo que talvez todo e qualquer objeto seja incapaz de abarcar: 
a presença melancólica aliada a uma consciência absoluta de um 
fracasso inevitável que atravessou todo o século XX e a necessidade 
urgente de repensarmos o legado europeu para a História da Arte, 
bem como a reinvenção constante, porque impalpável, da tradição; 
amparada de maneira esperançosa em seu sempre devir-ficção.
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O PeNsAMeNtO FrANcÊs e Os estUdOs 
LIterÁrIOs NO BrAsIL A PArtIr dOs ANOs 1970

carlinda Fragale Pate Nuñez (UerJ)

Retroagindo meio século, chegamos a um mundo inflamado 
pela vontade de mudanças radicais. A voz das ruas clamava por 
mudanças: abaixo heranças indesejáveis, fim de tradições sem 
sentido para a atualidade. 1968 foi o marco que descortinou para o 
mundo o cenário da cultura pop. Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan; 
a Nouvelle Vague de Godard e 2011, Odisseia no espaço de Kubrick; 
os movimentos black power e womens’s lib são alguns exemplos. 
Deparamo-nos com uma França às portas do movimento de “Maio 
de 68”, nascido de exigências estudantis por reformas no ensino 
universitário francês, mas que extrapolou este objetivo: provocou 
uma verdadeira convulsão político-social local e inspirou mudanças 
mundo afora (Figs. 1 e 2).

Figura 1: Maio de 68, greve estudantil.
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Figura 2: Passeata dos Cem Mil pelo movimento estudantil, em 26 de junho de 1968, 
no Rio de Janeiro.

Deste lado do Atlântico, estamos num Brasil também convulso, 
os anos de chumbo da ditadura militar1, e no limiar dos anos 1970, 
a década em que ocorre o boom da pós-graduação no país. Se o 
posicionamento político dos estudantes universitários brasileiros 
foi apenas episodicamente usado como referência na mobilização 
dos estudantes franceses2 (THIOLLENT, 1998, p.66), a participação 
do pensamento francês na vida acadêmica brasileira, no contexto 
dos anos 1970, entre nós, foi responsável pelo incremento de 
discussões e pelo mergulho em teorias capazes de dar sustentação 
aos desejos emancipatórios, tanto políticos quanto acadêmicos, 
que tiveram lugar quase simultaneamente lá e cá.

1  Omito o paralelismo com o pop brasileiro do período, pois seus ícones são ainda 
bem conhecidos: Caetano, Gil e os Mutantes; Glauber Rocha; José Celso Martinez 
Corrêa, os irmãos Campos e a narrativa de Clarice, Rosa, Autran e J. J. Veiga, para 
citar alguns. Remeto a Lucy Dias (2003). Menciono, todavia, o documentário de João 
Moreira Salles, No intenso agora (2017), que revê o movimento de maio de 1968 
em contraponto com registros amadores variados. O cineasta avalia a natureza das 
imagens e as diferentes motivações perante o conflito que foi mitificado por uns 
e demonizado por outros, a ponto de prejudicar uma visão ponderada sobre ele. 
Remeto a Flávia Marreiro (2017).
2  Uma semana antes do golpe militar de 1964, a UNE realizou um grande comício 
na Central do Brasil (RJ) e leu um manifesto na Rádio Nacional que, junto a políticos, 
como Rubens Paiva, convocava os universitários a uma greve geral de apoio ao 
presidente Jango Goulart.
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Ocorre que esta reflexão teórica impactou mais estruturalmente 
aqui, uma vez que os mecanismos de controle do Estado, àquela altura, 
ao coibir ações na cena política, ironicamente favoreceram a que 
energias excedentes da massa crítica brasileira fossem canalizadas 
para decisões inusitadas até então, rupturas e mudanças de rumo, no 
campo intelectual. O tiro saiu pela culatra, pois a censura, a vigilância 
no ambiente cultural e a fiscalização ostensiva das universidades 
não estancaram a absorção de epistemologias complexas, em 
grande parte oriundas das mesmas Ciências Sociais francesas que 
deflagraram o “Maio de 68”, e resultaram mais precisamente na 
articulação entre saber humanístico e labor científico.

Foi com esta fundamentação acadêmica em bases humanísticas 
e socioantropológicas que a universidade brasileira, através de suas 
pós-graduações, expressou o paradoxo virtuoso da relação entre 
franceses e brasileiros, desde o início da colonização do Brasil 
marcado por um duplo movimento de atração (pela fecundidade 
do ambiente tropical, suas gentes e seus “primores”) e repulsa (pela 
relação desigual, que sempre colocou o elemento europeu como 
referência, modelo e até guia para o elemento nativo, “primitivo” e 
deficitário). No contexto específico de Letras, o pensamento francês 
ajudou a romper com a filtragem europeia de uma produção teórica 
e crítica nossa – certo paternalismo castrador –, com o discurso das 
influências e com certa tradição de “aplicação de modelos” que a 
euforia estruturalista disseminou.

Em outras palavras, o pensamento francês foi imprescindível na 
formação de convicções teórica e metodologicamente embasadas 
para frear o mimetismo acadêmico (àquela altura prioritariamente 
francês), enfrentar a crítica eurocêntrica (hegemônica) e robustecer a 
autonomização do pensar crítico brasileiro, o que se deu com gestos 
contraditoriamente parricidas e afáveis, canibalescos e acolhedores.

As adesões e resistências às trocas culturais entre França e 
Brasil, a familiaridade linguística e o fascínio inequívoco entre 
os dois países, despertados desde a França Antártica (1555), 
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ratificavam as afinidades e as formas de aclimatação tropical, 
algumas vezes polida, outras vezes antropofágicas (na chave da 
intertextualidade e da antropofagia cultural3) e macunaímicas 
(como adaptação, hiperbolização ou simplificação) desta longeva 
relação transcultural4. A convivência que atravessou gerações se 
encarregou também por fixar alguns desconfortos indisfarçáveis. 
Se, por um lado, é longeva a imagem que os franceses nutriram 
de um Brasil utópico, igualitário, pulmão do planeta e paraíso de 
alegria e de autenticidade, por outro, deixou memória o horror 
francês pela miscigenação (fenômeno àquela altura desconhecido 
e recente) e pela contaminação entre etnias e crenças (perigo 
anunciado pelo determinismo racial dominante). Como país 
mestiço, o Brasil forneceu a viajantes e cientistas do século 
XIX (estrangeiros e nacionais) argumentos sobre os males da 
mestiçagem, os vícios e deficiências de uma população resultante 
do amálgama de raças5. Na parte não acadêmica, mas culta da 
população brasileira, a admiração pelo espírito libertário francês 
e pelo potencial de suas vanguardas não impediu que modernistas 
da Semana de 22 (Oswald e Mário de Andrade, Monteiro Lobato, 
Anita Malfatti, Di Cavalcanti e Villa-Lobos são os de maior 
destaque) se declarassem “empanturrados” das ideias francesas e 
devotados ao folclore, às crenças populares e ao brasileirianismo. 
Vale dizer que o esclarecimento francês que chega ao Brasil em 
fim dos anos 1960 foi saudável até para enxugar certo exagero, 
nas fantasias de amizade imaculada entre Brasil e França ao longo 
de nossa história.

3  Inspirado em Oswald de Andrade, o termo foi empregado por Leyla Perrone-Moisés 
(s.d.), no projeto “Léryy-Assu” (1978-1990), para explicar tanto a “devoração” brasileira 
da cultura francesa, como as contribuições francesas incorporadas à cultura brasileira.
4  RIVAS, Pierre (2006). “Matériaux pour une étude de la réception de la littératura 
brésilienne en France”. In: Revista Brasileira de Literatura Comparada, 8(9), 129-139. 
Rio de Janeiro: UERJ.; MELLO, Ana Maria Lisboa de; MOREIRA Maria Eunice; BERND, 
Zilá (Orgs.) (2009). Pensamento francês e cultura brasileira. Porto Alegre: EdiPUCRS.
5  Lilian Schwarcz (1994) elenca naturalistas, filósofos e escritores, franceses 
e brasileiros, que compartilhavam a tese da deterioração racial decorrente da 
mestiçagem, documentável no Brasil.
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Evoco uma passagem emblemática de Gaston Bachelard 
(1884-1962), que a um só tempo explica este impulso brasileiro 
em direção ao ideário francês da época e coloca o filósofo do 
Novo espírito científico e da “filosofia do ‘não’” à frente da postura 
contrarrevolucionária que a universidade brasileira adotou até o 
fim da ditadura militar. Diz a passagem:

Desobedecer a fim de agir é a palavra de ordem 
dos espíritos criativos. A história do progresso 
humano se eleva a uma série de atos prometeicos. 
Mas, no próprio tecido de uma vida individual, a 
autonomia conquistada provém de uma série de 
pequenas desobediências prometeicas, nascidas 
de desobediências inteligentes, bem pensadas. 
A desobediência pode ser sutil o suficiente, 
para evitar punição. Daí não resta mais que uma 
culpabilidade equívoca, uma culpabilidade difusa. 
Eu diria que há uma boa razão para estudar a 
dinâmica da desobediência, [a faísca que brilha] 
por trás de todo o conhecimento.6 (BACHELARD 
[1961], 1988, p.107 – tradução da autora)

Este trecho, escrito em 1961, mas só publicado pela filha, 
Suzanne, nos Fragmentos de uma poética do fogo, em 1988, sintetiza 
o tom da linhagem de pensadores desobedientes que liderou uma 
mudança de rumo e uma diáspora de desordem criativa importante, 
na universidade brasileira.

A desobediência, aqui empregada metaforicamente, liga-
se a atos de resistência e a mudanças de contextos políticos, 
como um desafio à renovação ou à preservação de hábitos 
mentais e sociais, sentidos como insatisfatórios ou necessários, 
6  No original: “Désobéir pour agir est la devise du créateur. L’histoire des hommes 
en ses progrès est une suite d’actes prométhéens. Mais, dans le tissu même d’une vie 
individuelle, l’autonomie conquise est faite d’une série de menues désobéissances 
prométhéen nés, de désobéissances adroites, bien associées, patiemment 
poursuivies. La désobéissance peut même être assez subtile pour éviter la punition. 
Il n’en reste qu’une culpabilité équivoque, une culpabilité diffuse. Il y a un sens, 
croyons-nous, à étudier le dynamisme de désobéissance qui anime tout savoir” 
(BACHELARD, 1988, p.107).
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extemporâneos ou ainda vigorosos. Mas não só isto. O 
pensamento desobediente envolve certo ecletismo, graças a 
uma micropolítica que interfere na remodelação das ideias. Ele 
explica mudanças na ideologia. Deste modo politizado de pensar 
saem temas desobedientes, agenciadores seja de novos pontos de 
vista, seja de graus de criticidade que eles defendem. Eles ajudam 
a manifestar subjetividades de alguma forma ativistas. Podemos 
até pensar em temas ativistas, no sentido de serem ativos, mas 
principalmente eles se associam a plataformas de mudança 
social. Temas desobedientes/ativistas tomam partido, tentam 
interferir e acreditam que as coisas podem ser de outra forma, 
diferentemente dos temas obedientes, que permanecem cativos 
de sua escolástica e de seu conservadorismo.

Pensadores desobedientes são desafiadores, porque 
reinventam postulações preexistentes, reciclam acervos literários 
e filosóficos, interferem em grades conceituais consagradas, em 
políticas e legislações que regem a vida prática. Podem ser simples 
em significado, mas geralmente são ricos em seus desdobramentos. 
Suas teses geralmente extrapolam os limites de uma única disciplina 
e desafiam epistemologias standard.

Uma plêiade de figuras que tais se introduzem formativamente, 
a partir dos anos 1970, nos centros brasileiros mais expressivos de 
produção de saber. É importante, entretanto, reconhecer que a 
França cartesiana foi o celeiro destes pensadores inquietos lá e cá. 
Para compreender a viragem acadêmica dos anos 70 entre nós, é 
necessário assinalar dois momentos a que este período se prende.

O primeiro deles ocorre em 1934, por ocasião da fundação 
da USP, que motivou a terceira missão francesa oficial no Brasil: 
a primeira fora promovida por D. João VI, de cunho artístico; a 
segunda, durante a Primeira República, de instrução militar; 
e a terceira, de caráter acadêmico, responsável por implantar 
institucionalmente o ensino das ciências sociais de orientação 
francesa no Brasil. Figuras notáveis como Lévi-Strauss (sociólogo, 
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então com 27 anos), Roger Bastide (sociólogo, 37 anos), Fernand 
Braudel (historiador, 32 anos), Pierre Monbeig (geógrafo, 27 anos) 
e Jean Maugüé (filósofo, 31 anos), entre outros, participaram da 
renovação ou do fortalecimento da sociologia, da filosofia, da 
pesquisa em história, da geografia e de outras especialidades. A 
maioria não tinha experiência universitária (pois eram professores 
de Liceus). Lévi-Strauss tornou-se antropólogo muito depois. 
Quando arguido sobre o que o trabalho da missão francesa havia 
acrescentado ao Brasil, respondeu, sem rebuços, que o Brasil 
acrescentara muito mais à missão francesa. Mas não é bem 
assim: ele próprio repetiu algumas vezes, em livros e entrevistas, 
que os estudantes brasileiros não tinham método, nem cabedal 
cultural, apesar de todos falarem francês correntemente (e não 
só na universidade). Entretanto, os anos da estada brasileira 
impregnaram a parte mais importante e audaciosa de sua obra. 
Suas recordações da experiência brasileira o farão admitir, no 
capítulo de abertura de Tristes Tropiques, referindo-se à atuação 
dos franceses missionários na USP: “elle était notre création la 
plus précieuse” (LÉVI-STRAUSS, 1955, p.18).

O segundo momento sai de dentro do “Maio de 68”: o “Grupo 
dos Dez” – G 10 – ativo de 1968 a 1975, elenco de pensadores 
visionários que queriam transformar o mundo, liderado por 
Jacques Robin (1919-2007). Era um grupo interdisciplinar7, nas 
palavras de Egdar Morin, “um verdadeiro e extraordinário caldo 
de cultura [...]. Um caldo de cultura indissolúvel do pensamento 
complexo, da antropologia complexa e de um novo elã vital” 
(2000, p.197).

A perturbação na ordem do establishment acadêmico francês foi 
muito bem recebida no Brasil, mesmo que tenha ocorrido de maneira 
diferenciada e desigual nos espaços institucionais brasileiros.

7  O G-10 era integrado por Henri Laborit, o cibernético Jacques Sauvan, Joel de Rosnay, 
Henri Atlan, Jacques Attali, Jean-Pierre Dupuy, Edgar Morin, René Passet, Michel 
Rocard, Joël de Rosnay, Roger Sue, Patrick Viveret e Michel Serres. In: http://www.
forumchangerdere.fr/jacques-robin-et-le-groupe-des-dix Acesso em 3.Dez./2017.
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Gaston Bachelard, Lévi-Strauss, Roger Bastide, Jean-Paul 
Sartre, Félix Guattari, Gilles Deleuze, Roland Barthes, Michel 
Foucault, Cornelius Castoriadis, Pierre Bourdieu, Gilbert Durand, 
Maurice Godelier, Simone De Beauvoir, George Balandier, Pierre 
Phelip Rey, Michel Serres, Marc Augé, Michel Maffesolli, Edgar 
Morin e muitos outros constituem um capital de ideias que se 
dissemina Brasil afora, sobretudo na pós-graduação nascente, 
inclusive o nosso Programa de Pós-Graduação em Letras (Figura 
3). É notável, entretanto, que de maneira solitária e anteriormente 
a esse período, intelectuais brasileiros antenados com a cultura 
francesa já haviam lido, se nutrido e dialogado com o pensamento 
francês pós-cartesiano, o que tornou propício o encontro 
intelectual para ambas as partes.

Figura 3: Pensadores franceses “desobedientes”

A recepção das ideias francesas, na década de 1970, oscilou 
entre aceitação criativa, introdução mecânica e desconfiança, em 
face de uma enunciação desestabilizadora dos paradigmas vigentes. 
Maria da Conceição Almeida é certeira, ao analisar o painel de 
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linhas de pensamento introduzidas na arena acadêmica brasileira 
como uma constelação, pois a imagem

torna evidente pontos de vizinhança e 
proximidade, assim como de afastamento e 
dissonância entre os pensadores franceses 
citados. Por outro lado, se todos são tomados 
pelo furor intelectual capaz de abalar o estado 
da arte do pensamento científico do século XX, 
uns adentram por questões mais propriamente 
conceituais e interpretativas, enquanto outros, 
sobretudo Morin, ousam enfrentar o problema 
central do método na ciência (2003, p.29),

detectado desde a missão francesa na USP, por Lévi-Strauss. Mas 
havia outros.

O próprio Lévi-Strauss, em entrevista a Didier Eribon, 
apresenta a fundação da USP como a consolidação de um projeto 
da burguesia para colocá-la à altura da cultura europeia. Emerge, 
porém, uma situação conjuntural de resistência ao monopólio da 
burguesia: estudantes de origem modesta, já engajados na vida 
profissional e que desconfiam dos grandes burgueses que fundaram 
a universidade, passam a ouvir, discutir e, por vezes, a ensinar os 
mestres europeus. Nas palavras de Lévi-Strauss, em Tristes trópicos, 
“[A] nossa missão universitária contribuiu para a constituição de 
uma nova elite, a qual iria desligar-se de nós, na medida em que 
[alguns de nós] recusavam compreender que era essa nossa criação 
mais preciosa8” (1955, p.18). O jovem que chegava ao Brasil como 
filósofo e conseguiu realizar seu desejo de tornar-se antropólogo 
com as pesquisas aqui realizadas confessa, no mesmo livro, que, 
de início, não tinha clareza do “papel involuntário” que ele e os 
demais integrantes da missão francesa iriam desempenhar no 
desenvolvimento da sociedade brasileira.

8  No original: “[...] notre mission universitaire a contribué à former une élite 
nouvelle, laquelle allait se détacher de nous dans la mesure où Dumas, et le Quai 
d’Orsay à sa suite, se refusaient à comprendre qu’elle était notre création la plus 
précieuse...”.
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Outro problema inerente ao pensamento francês não 
cartesiano, mas não exclusivo da sua recepção no Brasil (porque 
mesmo na França os pensadores inquietos enfrentaram resistência), 
diz respeito à ameaça que estes intelectuais representavam, em 
função de um novo discurso que abalava o status quo vigente, 
mesmo que de forma subliminar. A repressão que a ditadura 
militar exerceu sobre a PUC-SP estava diretamente relacionada à 
impregnação do pensamento do antropólogo econômico Maurice 
Godelier (dedicado a estudar sociedades pré-capitalistas) e outros, 
de viés marxista, embora esta instituição não fosse um centro de 
referência na área específica de antropologia.

Lévi-Strauss e Foucault foram muitas vezes reduzidos a 
tópicos, lidos tematicamente e fragmentados. Com Lévi-Strauss, o 
processo foi bem diferente: depois da breve estada em São Paulo e 
retorno à Europa, sua obra ingressou em nossas bibliografias pela 
rubrica antropológica, as estruturas elementares do parentesco 
e os universais do pensamento, da Antropologia estrutural; os 
textos matizados, como as Mitológicas, oriundas da fase brasileira 
da pesquisa, foram menos difundidas entre nós. O projeto 
antropológico, de leitura mais difícil, se prestou a reducionismos e 
aplicações distanciadas do caráter universalista do estruturalismo 
lévi-straussiano, e muitas vezes resultou em inapropriados 
dualisnos, que insistiam em separar e até contrapor culturas 
primitivas e civilizadas, pensamento selvagem e domesticado, 
ciência e saberes da tradição.

O fato é que pensadores franceses que permaneceram 
mais conjunturalmente ligados ao campo do simbólico, das 
representações, das manifestações sócio-culturais, da linguagem e 
da ideologia repercutiram aqui mais amplamente, nos campos das 
ciências sociais, da literatura, da educação etc.

Já nas décadas de 1970-80, Luiz Costa Lima, na PUC, e Maria 
do Carmo Pandolfo, na UFRJ/UERJ, aderiram à epistemologia de 
base antropológica, na abordagem da literatura – o que só veio a 
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ser mais conhecido entre nós através dos alemães Wolfgang Iser 
e Hans Blumenberg, a partir dos anos 1990. O consagrado estudo 
da conhecida narrativa machadiana O Alienista, por Costa Lima, 
“O Palimpsesto de Itaguaí”, publicado em 1976, foi um marco da 
articulação das ideias de Foucault com a literatura brasileira. À 
época, a titular de Teoria da Literatura e Literatura Francesa da 
UERJ publicava seus livros, Práticas de estruturalismo, Ser ou não ser 
Antígona e outros, analisando mitos literários, Canção de Rolando, 
Tristão e Isolda, o Cid, Zadig, Les Caves du Vatican (Gide) e outros...

As ideias de Bachelard se tornam uma ferramenta mediadora, 
na comunidade científica brasileira, dividida entre o Novo espirito 
científico – que incorpora a dúvida, o caos, a imaginação, a fé no invisível 
– e a imagética dos elementos, e o rigor de outras epistemologias 
também difundidas. Esta revolução nos estatutos científicos, por um 
lado, colocou em evidência o obstáculo epistemológico do paradigma 
da disjunção, ou seja, da separação disciplinar, da compartimentação 
dos saberes; por outro, permitiu a entrada do físico-filósofo no espaço 
de produção de conhecimento das letras, da filosofia, do ensino das 
ciências e disciplinas universitárias.

Deleuze, Guattari, Maffesoli e Morin abriram caminhos cognitivos 
e epistêmicos, formam uma cadeia para novos desenvolvimentos 
da pesquisa brasileira: questionam o próprio métier da filosofia e 
da psicanálise; submetem conceitos a substituições e renomeações, 
que, segundo o próprio Deleuze, “dão à filosofia uma história e 
uma geografia agitada”; não deixam de lembrar que “não existem 
modelos que sejam próprios de uma disciplina ou um saber”; ou 
convida a associações nem sempre legitimadas pelo rigor ou pelos 
preconceitos das academias: “O cinema sempre quis construir uma 
imagem do pensamento, dos mecanismos do pensamento [...]; a 
relação cinema-filosofia é a relação da imagem com o conceito” 
(Conversações, p.82-83, respectivamente).

A esquizoanálise, a desterritorialização e outros conceitos não 
traduzem apenas movimentos de compreensão filosófica, mas 
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também das coisas e em nós; eles nos inspiram novas percepções 
e novos afetos que constituem a compreensão não filosófica da 
filosofia, e providenciam o alargamento dos campos disciplinares 
no Brasil.

Maffesoli, praticando uma sociologia da quebra da hierarquia e 
da desordem, habilita a perceber sintomas sociais de um tribalismo 
contemporâneo; entender as redes de sentido da aparência e da 
sociedade do espetáculo. Enfatizando fatos do cotidiano, retira 
da sombra noções e argumentos que injetam vida na abordagem 
sociológica, e produzem maior compreensão da sociedade em sua 
dinâmica e historicidade.

Cada um contribuiu de forma significativa e formou “escolas”, 
nos estudos literários. Seria impossível cartografar toda esta herança.

Gostaria de me deter em Edgar Morin, primeiramente lido 
pelos intelectuais do jornalismo, da mídia. Talvez tenha sido assim 
pela nova compreensão que ele depreende do Zeitgeist dos anos 
1960. Isto está nos seus primeiros livros, O cinema e o homem 
imaginário (1956) e As estrelas: mito e sedução no cinema (1957, 
mas traduzido para o português em 1989). Neste livro Morin analisa 
as relações de poder e veneração entre personalidades midiáticas 
e seus seguidores; a fascinação dos “deuses” e as manobras do star 
system, sem deixar de fora seus matizes.

Morin, hoje ainda, é muito presente e atuante na educação 
brasileira. Foi um dos expoentes do G-10 e, no Movimento 
Estruturalista, foi o catalisador do efervescente encontro entre 
a tradicional formação humanística e as três teorias que viriam, 
mais tarde, a fundamentar suas ideias sobre a complexidade: a 
cibernética, a teoria da informação e dos sistemas. Daí nasce a 
“epistemologia da complexidade”.

Contrariando o paradigma da separação, da disjunção disciplinar 
que separou o espírito da matéria, a filosofia da ciência, a tékhne da 
phýsis, o mito do lógos, objetividade de subjetividade, ciência de 
filosofia e arte, o pensamento complexo – de extração bachelardiana 
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– é assumido por Morin como a via através da qual o pensar recupera 
sua grandiosidade, abrangência e os desejáveis prolongamentos 
éticos, existenciais e políticos do pensar humanístico. Observem-se 
aqui os genes da desobediência intelectual, do instinto gregário e a 
solidariedade entre áreas do conhecimento, o desejo de expandir e 
universalizar o que se tem produzido seletivamente para usufruto 
de poucos: o saber.

Pautado pela transdisciplinaridade, o intuito é religar 
conhecimentos, ensejando o retorno da acepção etimológica de 
complexus, “o abraço que rejunta o todo”. Neste sentido, é opção 
estratégica, por dar um passo além do comparatismo burocrático, 
prisioneiro de experiências já mumificadas e previsíveis. O 
comparativismo em chave complexa ousa os desvios que sabotam 
a rigidez paradigmática, a unidirecionalidade disciplinar, insuflado 
pelas possibilidades infinitas ditadas pela transdisciplinaridade. 
Enseja trabalhar na chave do pensamento religador, capacitado 
a gerar complexidades, através de equações complexas e da 
superação de lugares-comuns da crítica.

Nas palavras de Maria da Conceição de Almeida,

A fecundidade de uma tal construção 
intelectual está no fato de religar, no domínio 
do pensamento, o que já se encontra direta ou 
indiretamente interconectado no mundo das 
materialidades e das topologias imaginárias. 
(Apud CASTRO, 2002, p.28)

As ferramentas da epistemologia moriniana são (1) a migração 
conceitual, (2) a construção de metáforas, (3) a ressignificação, 
recuperação e ampliação de conceitos e de noções, e 
principalmente (4) a adoção dos operadores de interconexão (que 
ensejam a complexidade).

Os operadores elaborados por Morin podem ser sumariados 
em três princípios reitores (que determinam a própria noção de 
complexidade):
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1 – Princípio dialógico: concebe a associação de elementos de 
natureza díspar. Segundo este princípio, “para compreendermos 
alguns fenômenos complexos, é necessário que juntemos duas 
noções a princípio antagônicas, e que são, ao mesmo tempo, 
complementares” (MORIN, 2002, p.15).

2 – Princípio recorrente: preconiza a ideia de retroação e de 
processos em circuitos abertos (os efeitos podem retroagir sobre as 
causas, o que estipula o regime de circularidade de propriedades, 
no sistema).

3 – Princípio hologramático: aqui a ideia é a de que, em todo 
corpo analítico, uma parte representa o todo e o todo representa 
a parte, razão pela qual índices do discurso estarão qualificados a 
testemunhar todo o esquema de organização mimética da obra.

A face mais acentuada da pós-modernidade parece ser hoje a 
natureza culturalista, que investiga o sujeito e o seu imaginário, e 
as possibilidades desta relação perante a hierarquia da realidade, 
do conhecimento e da verdade. O mundo objetivo, da prova 
empírica e dos veredictos da ciência, dá lugar a uma perspectiva 
que enfatiza de maneira transcendental os aspectos da construção 
subjetiva da realidade, embora a questione e a critique. Segundo as 
análises empreendidas pelas novas abordagens culturalistas pós-
modernista e pós-estruturalista, o centro do mundo é apreendido 
por um idealismo não mais objetivo, mas agora fundamentalmente 
subjetivo, que ata a percepção entre o mundo sensível e o mundo 
inteligível. A nova perspectiva passa a empreender a crítica 
das teorias do conhecimento de raiz positivista e marxista, que 
abordavam o mundo a partir de uma visão materialista, além de 
fazer a reavaliação das verdades estabelecidas pelo estruturalismo 
e pela fenomenologia hegeliana. Nisso, reformatam-se todas 
as perspectivas do sujeito e da sua interface com a realidade, 
empreendendo-se um tribunal das tecnologias do imaginário. 
O sentido deixa de se reduzir ao sujeito ou à composição das 
estruturas. O sujeito pós-moderno passa a ser examinado e 
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compreendido em sua complexidade, em sua contingência e em 
sua singularidade.

ARRemATAnDO, PARA nãO FeCHAR
Já compreendemos que as disciplinas fechadas impedem a 

compreensão dos problemas do mundo. A transdisciplinaridade 
possibilita, através das disciplinas, a transmissão de uma visão 
de mundo mais complexa. Esta, certamente, é hoje a marca mais 
contundente da presença dos franceses entre nós.

Ao apontar brevemente as principais “vogas francesas” em 
nosso millieu acadêmico de Letras, no recorte temporal dos 
últimos 50 anos, pretendemos demonstrar onde nos encontramos 
e como os estudos literários absorvem o pensamento complexo 
descrito por Edgar Morin, na perspectiva da transdisciplinaridade, 
da tradução intercultural e da abordagem interartes. Até chegar à 
epistemologia da complexidade de Edgar Morin, como um “modelo” 
fora dos padrões, sui generis, desobediente, foi necessário sair do 
casulo e vasculhar demandas recalcadas, mas muito próprias à área 
de estudos literários. Neste sentido, o pensamento teórico francês 
no Brasil dos últimos 50 anos foi-nos bastante salutar. O diálogo, 
francamente aberto, continuará dando frutos.
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rOMANce FrANcÊs e A reNOVAçãO estÉtIcA NA 
FIcçãO de LIMA BArretO

carmem Lucia Negreiros de Figueiredo (UerJ)

Para o escritor da literatura brasileira, o diálogo com a tradição 
literária permeia o processo criador, atravessado pela herança da 
experiência colonial. Como falar do país e de sua cultura utilizando 
as estratégias estéticas europeias e com singularidade criativa, num 
tenso processo de apropriação e recriação? Essa questão marcou 
também as obras do escritor Afonso Henriques de Lima Barreto, 
que nasceu em 1881, sete anos antes da Abolição da Escravatura no 
Brasil, e faleceu em novembro de 1922, meses depois da Semana de 
Arte Moderna. Neste artigo, vamos acompanhar o diálogo do autor 
carioca com a tradição do romance realista do século XIX, nas obras 
de Stendhal, Balzac e Flaubert.

Empenhado em seduzir o leitor e desejoso de concretizar 
a possibilidade de a literatura intervir no cotidiano, apesar das 
novidades técnicas, Lima Barreto traz, em sua obra de estreia 
Recordações do escrivão Isaías Caminha (1907, 1909, 1917), os 
princípios estéticos próprios dos grandes romances do século 
XIX, mas esvazia-lhes o sentido e a função, apropria-se deles para 
renovar o romance brasileiro.

Como gênero, o romance apresenta entre as suas características 
de formação o plurilinguismo, a plasticidade e a autorreflexão 
e, nessa perspectiva, considera sempre a autocrítica. O caráter 
inacabado marca, segundo Bakhtin (1988), o centro da orientação 
literário-ideológica do romance, fundamentada no nível de uma 
realidade atual, fluida, exploradora do presente, que permite 
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tornar o aspecto subjetivo do homem objeto de experiência 
e de representação. Ao lado da reconstituição histórica e/ou 
descrição dos costumes, o romance permite o aprofundamento 
da investigação acerca do “eu”, da educação da sensibilidade e do 
controle das emoções.

No Brasil oitocentista, o romance realiza-se na convergência 
do capitalismo como cultura, perceptível no cotidiano – da moda à 
música –, com um mercado consumidor bastante movimentado, e 
a tecnologia da imprensa, feita de uma linguagem visual de muitos 
anúncios, que orientam o consumo e as atitudes, tudo reunido para 
formar o cenário de brasilidade. Panorama complexo, que levou o 
crítico Roberto Schwarz (1988) a afirmar que “o romance existiu no 
Brasil, antes de haver romancistas brasileiros”, numa referência ao 
fato de os romances estrangeiros circularem no país desde o século 
XVII, muito antes da fundação do romance nacional.

Nesse contexto, o jornal possibilita a articulação do espaço, a 
organização da fragmentação das ideias e imagens da vida urbana. “O 
sujeito urbano experimenta a cidade, não apenas porque caminha por 
suas regiões limitadas, mas porque a lê num jornal que lhe fala de seus 
fragmentos” (RAMOS, 2008, p.143). Os sujeitos vivem a cidade com base 
nas imagens dos jornais. No interior das redações, na especialização de 
funções e divisões de poder, percebe-se

uma lógica de sentido profundamente fragmentária 
[...] constituída por uma acumulação de fragmentos 
de códigos, em que as linguagens se superpõem, 
se justapõem ou simplesmente se misturam, com 
discursos de todos os tipos e procedência histórica, 
impossível de definir (RAMOS, 2008, p.143).

Lima Barreto escreve nas primeiras décadas do século XX, quando 
acontecia um intenso processo de modernização do espaço urbano, 
com invenções tecnológicas, deslocamentos espaçotemporais e 
transformações políticas e econômicas que abalaram o cotidiano. 
Participa desse efervescente momento cultural atuando na imprensa 
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e em debates com seus contemporâneos, mas, principalmente, 
inserindo os novos modos de percepção e sensibilidade moderna 
na estruturação de suas obras.

Em Recordações do escrivão Isaías Caminha, o escritor carioca 
tensiona, na própria escrita, a fratura entre as diversas práticas 
discursivas. A linguagem que adota para o romance incorpora o 
ritmo do jornal (isso fica mais evidente na segunda parte da obra), 
explorando a ilusão de proximidade com o leitor, construída pelo tom 
direto, períodos curtos, metonímias em sequência, diálogos breves e 
com expressões de uso comum. Tudo reunido sugere movimento e 
proximidade, como se se tratasse da dramatização da rotina de pessoas 
conhecidas, numa analogia com o cotidiano. Ritmo de informação, 
com aprofundamento psicológico e imagens de folhetim.

O escritor utiliza referências importantes do romance do século 
XIX, como a trajetória de formação do jovem, sua busca de êxito e 
realização social; a experiência urbana, tema significativo também 
ao romance modernista; e a proposta de “memórias”, frequente nos 
títulos de romances da literatura brasileira. Porém, utiliza princípios 
formais que já introduzem nova realização estética do romance. 
Produz, portanto, uma crise, a qual não quer dizer insuficiência de 
forma, fracasso ou má qualidade estética.

A crise, em primeiro lugar, é característica própria do romance, 
cujos aspectos, como a plasticidade e a autocrítica, garantem, 
segundo Bakhtin (1988), a renovação do gênero. Em segundo 
lugar, compreende-se a crise como a consciência crítica acerca 
da impossibilidade de narrar, de escrever um romance, ou “as 
memórias”, nas primeiras décadas do século XX e em sua realidade 
cultural efervescente, com os mesmos recursos estéticos e formais 
do século anterior.

O romance não se acomoda mais ao modelo vigente no século 
XIX, porque experimentar os limites da subjetividade implica tornar 
a escrita também uma experiência. No entanto, os hábitos do leitor 
brasileiro ainda exigem um diálogo com os aspectos temáticos e 
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formais da tradição literária. O resultado produz tensão na forma 
do romance, motivada pela profunda compreensão de que para 
uma nova percepção de subjetividade, e de consciência, o romance 
exige outra forma de narrar.

O escritor não só não pode mais apelar para o 
seu eu, como tampouco o mundo lhe oferece 
ainda um suporte, pois estas duas estruturas 
determinam uma a outra. O seu eu é relativizado, 
e o mundo, com os seus conteúdos e as suas 
figuras, gira segundo uma órbita impenetrável. 
Não por acaso fala-se da “crise” do romance. Esta 
reside no fato de que o modelo de composição 
do romance tradicional tornou-se inválido com 
a abolição dos contornos do indivíduo e seus 
antagonistas. (KRACAUER, 2009, p.118)

A única maneira de continuar narrando seria contradizendo 
a forma da narrativa até então. Na forma antiga (ou a esperada 
pelo leitor), inserem-se os novos elementos formais, como a 
temporalidade complexa, uma subjetividade flutuante e instável, a 
crítica à concepção da linguagem límpida e transparente em relação 
ao real e à contaminação do ficcional pelo autobiográfico. Todos 
esses aspectos formais renovam o romance, no início do século XX, 
e alcançam os nossos dias.

AUTORReFeRÊnCIA AUTORAL e DIÁLOGO COm A TRADIçãO
A crítica muitas vezes associou Recordações do escrivão Isaías 

Caminha a outros romances importantes do século XIX, quer pela 
afinidade dos temas, quer pelas referências explícitas, feitas pelo 
narrador, ao romance O vermelho e o negro, de Stendhal (1830), à 
obra A educação sentimental, de Flaubert (1869), ou ainda a Ilusões 
perdidas (1839) e O pai Goriot (1834), de Balzac.

Muitos estudos apontam as afinidades entre os romances de 
Lima Barreto e Balzac quanto aos temas abordados. No primeiro 
plano, os elementos de comparação fixam-se na crítica ao poder do 
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jornalismo, à pulverização das ilusões e valores morais pelas leis do 
mercado. Outro aspecto comparativo: o fascínio da cidade, a atração 
irresistível das ruas e mercadorias sobre os jovens que nela realizam 
seu processo de formação. Em comum, ambos os romancistas 
apresentam o questionamento do lugar da literatura frente às 
relações mercantilistas que conferem primazia à informação, 
empurrando o discurso literário para uma disputa entre diferentes 
discursos por espaços de poder.

Entretanto, se, tal como em Balzac, percebemos em Lima 
Barreto a representação do cotidiano banal, feio e prático, por 
meio da mistura de estilos (AUERBACH, 1987), o ponto de vista da 
narrativa traduz uma diferença profunda entre os autores: o olhar 
do narrador movimenta-se, nos romances de Balzac, como um guia 
ou inventariante dos espaços e dos sujeitos; nos romances de Lima 
Barreto, observamos uma alternância, e simultaneidade, entre o 
olhar abrangente e perspectivo e o olhar mediado por processos 
de subjetivação.

Em Recordações do escrivão Isaías Caminha, o narrador produz 
em muitos leitores a lembrança ou o diálogo de Lima Barreto com 
Stendhal. Após recordar-se de um momento de humilhação na 
juventude, afirma: “Hoje que sou um tanto letrado sei que Stendhal 
dissera que são esses momentos que fazem os Robespierres” (1990, 
p.48). Alguns leitores analisam essa e outras referências como um 
índice de que o autor carioca almejasse constituir uma narrativa 
semelhante à do romancista europeu, mas repleta de problemas 
estéticos de realização, ao relatar a estória de um jovem em busca 
de ascensão, prestígio e poder.

Considerado como marco importante na representação da 
realidade na literatura ocidental, o romance de Stendhal apresentou 
uma crítica a certo padrão de associação entre pensar, sentir e 
fazer. Para Jacques Rancière (2010), o planejamento sobre o melhor 
ato não resulta na capacidade de tomar uma decisão racional e 
implementá-la também. Nesse sentido, o fazer nada do plebeu 
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Julien Sorel indica, ainda, a nova distribuição do sensível, segundo o 
mesmo crítico: o compartilhamento da igualdade sensorial por uma 
classe a que antes era impossibilitado o direito ao ócio e o “vazio do 
devaneio” torna-se possível, na ficção, “às almas das classes baixas” 
(RANCIÈRE, 2010).

A divisão no cerne da ação e a escolha do ócio por Julien Sorel 
representam o direito ao devaneio e traduzem a expressão da 
crise do modelo napoleônico de ação, ou estratégico de ação. Em 
O vermelho e o negro, acompanhamos a trajetória de Julien Sorel 
em seu aprendizado e ascensão, da plebe à burguesia provinciana 
e à aristocracia, visualizados na imagem das duas carreiras: a 
eclesiástica e a das armas. Menos interessado nos fatos em si, 
Stendhal prioriza os efeitos dos acontecimentos sobre os sujeitos e 
vice-versa. O leitor encontra-se, por isso, com o drama interior do 
jovem Julien Sorel – o confronto entre seus desejos e medos com 
os acontecimentos e a representação destes sobre ele –, tendo a 
história da França como pano de fundo.

A síntese desse processo pode estar na expressão do 
protagonista na prisão: “Uma efêmera mosca nasce às nove 
horas da manhã nos longos dias de verão, para morrer às cinco 
horas da tarde, como haveria ela de compreender a palavra 
noite?” (STENDHAL, 1979, p.482). A frase insere-se num momento 
crucial da narrativa, considerado como um problema formal em 
razão da incoerência ou falha no encaminhamento da ação do 
protagonista. Depois de conseguir sair da província e do seminário 
rígido e sombrio, Julien alcança êxito nos salões da aristocracia, 
conquistando a orgulhosa Mathilde, que dele engravida. Tal fato 
obriga seu pai, o poderoso Sr. de La Mole, a aceitar o casamento 
e conseguir para Julien uma patente militar, forjando-lhe a 
condição de nobre. Quando tudo sugere calmaria, a sua trajetória 
sofre uma terrível reviravolta: uma carta da antiga amante da 
província, denunciando sua frieza e interesse ao Sr. de La Mole, 
faz Julien perder a cabeça e voltar à província de onde saíra para 
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tentar matar a ex-amante. O tiro não a mata, mas Julien é preso 
e condenado. Enquanto todos se empenham em salvá-lo, durante 
o julgamento, Julien opta por fumar caros charutos importados, 
recusando-se a agir em defesa própria. “Ele passava aqueles 
últimos dias a passear no estreito terraço no alto do torreão, 
fumando excelentes charutos que Mathilde mandara buscar na 
Holanda por um postilhão” (STENDHAL, 1979, p.458). Tal atitude 
do protagonista parece contraditória, considerando seu perfil 
obstinado e persistente na luta por afirmação social.

Curiosamente, o trágico final de Julien Sorel é anunciado no 
meio do romance, pela analogia com a história de Boniface de 
La Mole, amante da Rainha Margarida de Navarra, cujo amor e 
coragem são inspiradores das ações da personagem Mathilde de 
La Mole:

Mas o que comove a Srta. Mathilde [...] o que 
a abalou nessa catástrofe política foi o fato de 
a Rainha Margarida de Navarra, que estava 
escondida numa casa da Praça de Grève, ter 
ousado pedir ao carrasco a cabeça de seu 
amante. E na noite seguinte, à meia-noite, a 
rainha levou a cabeça em seu carro, e ela própria 
foi enterrá-la numa capela situada ao pé da 
colina de Montmartre. (STENDHAL, 1979, p.287)

No romance em terceira pessoa, também percebemos diversos 
movimentos de intrusão do autor, graficamente representados por 
parênteses, para expressão de uma voz irônica e autorreflexiva, 
paralela à trama. No âmago da ação, pois, insere-se a fabulação do 
eu autoral em terceira pessoa e com uma estratégia especular, uma 
vez que uma inserção remete, ironicamente, a outra anteriormente 
apresentada. Podemos exemplificar dois bons momentos dessa 
fabulação do eu autoral com estratégia especular em O vermelho 
e o negro. No capítulo XIX, “A ópera bufa”, com epígrafe de 
Shakespeare, o narrador comenta o resultado da noite de amor 
entre Julien Sorel e Mathilde de La Mole e, entre parênteses, a 
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narrativa interrompe-se para que o autor justifique, longamente, as 
atitudes de sua personagem e o papel e função do romance:

O resultado dessa noite de loucura foi que ela 
julgou ter conseguido triunfar de seu amor. (Esta 
página prejudicará por demais o infeliz autor. As 
almas geladas o acusarão de indecência. Contudo, 
ele não faz a todas as criaturas jovens que brilham 
nos salões de Paris a injúria de supor que uma 
única dentre elas seja suscetível das loucas 
agitações que degradam o caráter de Mathilde. 
Esta personagem é inteiramente imaginária, e até 
mesmo imaginada fora dos hábitos sociais que 
entre todos os séculos assegurarão um lugar de 
destaque à civilização do século XIX. [...] Senhores, 
um romance é um espelho que é levado por uma 
grande estrada. Umas vezes ele reflete aos vossos 
olhos o azul dos céus, e outras a lama da estrada. 
E ao homem que carrega o espelho nas costas vós 
acusareis de imoral! O espelho reflete a lama e 
vós acusais o espelho! Acusai antes a estrada em 
que está o lodaçal, e mais ainda o inspetor das 
estradas que deixa a água estagnar-se e formar-se 
o charco. Agora que está bem claro ser o caráter 
de Mathilde impossível no nosso século, não 
menos prudente do que virtuoso, receio menos 
irritar prosseguindo a narrativa das loucuras 
dessa encantadora jovem). (STENDHAL, 1979, 
p.287 – grifos da autora)

O segundo momento encontra-se no capítulo XXII, “A 
discussão”. Nele há nova intrusão do autor, também entre 
parênteses, para explicar a necessidade da presença de temas 
políticos no romance como exigência do editor. A autorreferência 
autoral aparece, como no exemplo anterior, em terceira pessoa:

(Aqui o autor desejaria colocar uma página de 
reticências. – Isso ficaria sem graça – disse o 
editor – e, num escrito assim tão frívolo a falta 
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de graça mataria tudo. – A política – respondeu 
o autor – é uma pedra amarrada ao pescoço 
da literatura, e que em menos de seis meses a 
submerge. A política no meio dos interesses 
da imaginação é como que um tiro no meio 
de um concerto. [...] Essa política irá ofender 
mortalmente metade dos leitores, e aborrecer 
a outra, que a viu de uma forma muito mais 
interessante e enérgica nos jornais da manhã... 
– Se suas personagens não falarem de política – 
tornou o editor – não serão franceses de 1830 
e o seu livro não será mais um espelho, como o 
senhor pretende [...].) (STENDHAL, 1979, p.361 – 
grifo da autora)

Os ecos de Napoleão e o modelo de “grande homem” 
chegaram a Isaías, o protagonista do romance de Lima Barreto 
na sua fase de formação, por meio do discurso eloquente de seu 
pai. No entanto, ao jovem ficaram, apenas, “a entonação de voz, o 
gesto e o olhar” (BARRETO, 1990, p.19). No conjunto do romance, 
há pontos intensos de afinidades eletivas. Primeiro, o desejo de 
investigar a complexidade dos motivos que movem os sujeitos; 
depois, a expressão de crise na linearidade da narrativa, mais 
precisamente no encadeamento de ações com base num modelo 
estratégico e racional, e, ainda, a reflexão sobre o poder da leitura 
como propulsora de conhecimento e autoconhecimento, tema caro 
à produção romanesca barretiana. Além disso, há uma estreita 
afinidade quanto à problematização do eu autoral que, discreta ou 
diretamente, ambos, Lima Barreto e Stendhal, realizam, permitindo 
a reflexão sobre os liames entre vida e escritura.

No diálogo com Flaubert, Lima Barreto inspirou-se também na 
trama do jovem que busca, na cidade, seu processo de formação 
e aprendizagem. No romance do autor francês, tudo resulta em 
decepção e malogro, que impregnam a narrativa, dissolvendo 
seus pontos marcantes, como a diferença entre os discursos de 
narrador e personagem, “a dissolução da forma numa sucessão 
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nebulosa e inestruturada de estados de alma, a substituição da 
efabulação concreta pela análise psicológica” (LUKÁCS, s.d., p.130). 
Lima Barreto procurou correspondência com o flaubertiano olhar, 
atento aos detalhes, miudezas e, especialmente, com aquele olhar 
destinado “aos musgos dos mofos da alma” (FLAUBERT, 1993, p.63), 
para projetar, na forma literária, os impasses, dilemas e fracassos 
do protagonista, aprofundando o desenvolvimento da personagem 
no tempo.

No entanto, o autor de A educação sentimental por certo 
reprovaria um prefácio como o apresentado em Recordações do 
escrivão Isaías Caminha, porque ele não aceita o procedimento de 
intrusão autoral. Para Flaubert, “o artista não deve aparecer mais 
em sua obra do que Deus na natureza” (1993, p.247) e, a exemplo, 
em carta a Émile Zola faz restrições ao prefácio de um dos romances: 
na carta, Flaubert critica Zola porque seu prefácio “exprime sua 
opinião, coisa que, na minha poética (a minha), um romancista não 
tem o direito de fazer” (1993, p.233).

CIDADe, ROmAnCe e TRADIçãO
No contexto cultural do romance de Lima Barreto, a rua do 

Ouvidor, no Rio de Janeiro, constitui a síntese da modernidade 
que mescla, ao antigo, novas tecnologias, imagens e produtos, 
numa sobreposição de tempos e espaços. Na rua circulam 
elegantes cavalheiros vestidos à inglesa, cocotes e senhoras com 
figurino francês, iluminação artificial, inventos ópticos, vitrines e 
automóveis, flashes dos transeuntes para as seções de moda dos 
jornais e revistas; também circulam vendedores ambulantes, como 
ruínas dispersas da escravidão, carroças, charretes, carregadores, 
oficinas artesanais, “capoeiras” e quiosques, em meio a águas 
estagnadas e epidemias. Para homogeneizar o espaço da cidade, 
a reforma de Pereira Passos, de padrão cosmopolita – com novos 
modelos arquitetônicos que incluíam calçadas pavimentadas, 
ruas arborizadas e até a inserção de esculturas no espaço público 
–, estabelece um padrão de embelezamento. Mesmo num país 
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periférico, a cidade, com suas luzes, sustos, riscos, vitrines, letreiros 
e veículos, torna o sujeito atento e ávido pela riqueza e aspecto 
cambiante do meio urbano, com inúmeros estímulos visuais e 
sensações quase mágicas.

Isaías Caminha, o protagonista desse romance, é um espectador da 
cidade e seu movimento, mas a modernidade subverte a possibilidade 
de uma percepção passiva, contemplativa. Espetáculo urbano e 
observador fundem-se em mutabilidade contínua. A sensibilidade 
fica extremamente aguçada para cores, formas, tons singulares, em 
uma secreta concordância entre espaços e formas com um novo 
modo de vida, mesclado a fantasias, desejos subconscientes e reações 
a sentimentos e valores compartilhados. À medida que os objetos 
interpelam o observador, até com traços e apelos de erotismo, este 
se transforma em consumidor que se perde, embriagado no poder de 
sedução da cidade.

Os deslocamentos da personagem integram-se aos objetos e 
formas que ganham vida nas ruas, gerando também deslocamento 
de valores, conceitos e princípios. O olhar fragmenta as imagens 
da rua em flashes de vitrines, botas, chapéus, desfile militar, 
uniformes, rostos, como recortes da visão do protagonista, que 
anulam a separação entre passado e presente, interior e exterior, 
expondo traços da subjetividade, também fragmentada, mas com 
percepção aguçada, quase apalpando plumas, laçarotes e chapéus, 
com enorme prazer sensual.

Subi a rua. Evitando os grupos parados no centro 
e nas calçadas, eu ia caminhando, como quem 
navegava entre escolhos, recolhendo frases 
soltas, ditos, pilhérias e grossos palavrões 
também. Cruzava com mulheres bonitas e feias, 
grandes e pequenas, de plumas e laçarotes 
farfalhantes de sedas; eram como grandes e 
pequenas embarcações movidas por um vento 
brando que lhes enfunasse igualmente o velame. 
Se uma roçava por mim, eu ficava entontecido, 
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agradavelmente entontecido dentro da 
atmosfera de perfumes que exalava. Era um gozo 
olhá-las, a elas e à rua com sombra protetora, 
marginada de altas vitrinas atapetadas de joias 
e tecidos macios. Parava diante de uma e outra, 
fascinado por aquelas cousas frágeis e caras. 
As botinas, os chapéus petulantes, o linho das 
roupas brancas, as gravatas ligeiras, pareciam 
dizer-me: Veste-me, ó idiota! Nós somos a 
civilização, a honestidade, a consideração, a 
beleza e o saber. Sem nós não há nada disso: nós 
somos, além de tudo, a majestade e o domínio! 
(BARRETO, 1990, p.38)

Entre Isaías e a cidade há o olhar errante pelo desenraizamento 
do observador, transmitindo a sensação de estranhamento, 
semelhante a quem visita uma cidade pela primeira vez. O leitor 
acompanha, visualiza e percebe, quase de forma tátil, as sensações, 
as impressões, o silêncio, a solidão da personagem na cidade. Uma 
espécie de sensibilidade impressionista contamina a perspectiva do 
olhar do protagonista e a estrutura do romance, e tudo se reveste 
de uma “melancolia tangível” (BARRETO, 1990, p.26), de acordo 
com o que sente e vive a personagem. A linguagem rivaliza com a 
gama de cores usadas por um pintor, envolvendo a exploração da 
luz, cor, movimento e textura na descrição da experiência urbana. A 
longa citação, do primeiro encontro da personagem com a cidade, 
mostra-nos o belo acordo entre sujeito, natureza e cidade, que tem 
como princípio o movimento, e não a mera contemplação passiva. 
O movimento exige fechar os olhos para ver:

O espetáculo chocou-me. Repentinamente 
senti-me outro. Os meus sentidos aguçaram-
me; a minha inteligência, entorpecida durante 
a viagem, despertou com força, alegre e 
cantante... Eu via nitidamente as cousas 
e elas penetraram em mim até ao âmago. 
Convergi todo o meu aparelho de exame para 
o espetáculo que me surpreendia. Estive por 
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instantes espasmodicamente arrebatado, para 
um outro mundo, adivinhado além das cousas 
sensíveis e materiais. Voluptuosamente, cerrei 
os olhos; depois, aos poucos, descerrei as 
pálpebras para olhar embaixo o mar espelhento 
e misterioso. A barca vogava, as águas negras 
abriam – fingindo resistência, calculando a 
recusa. O casario defronte – o da orla da praia, 
envolvido já nas brumas da noite, e o do alto, 
queimando-se na púrpura do poente – surgia 
revolto aos meus olhos, bizarramente disposto 
sem uma ordem geometricamente definida, mas 
guardando com as montanhas que espreitavam 
a cidade, com as inflexões caprichosas das 
colinas e o meandro dos vales, um acordo 
oculto, um sentimento lógico. Evolava-se do 
ambiente um perfume, uma poesia, alguma 
cousa de unificador, a abraçar o mar, as casas, 
montanhas e o céu; pareciam erguidos por um 
só pensamento, afastados e aproximados por 
uma inteligência coordenadora que calculasse 
a divisão dos planos, abrisse vales, recortasse 
curvas, a fim de agitar viva e harmoniosamente 
aquele amontoado de cousas diferentes... O 
aconchego, a tepidez da hora, a solenidade do 
lugar, o crenulado das montanhas engastadas 
no céu côncavo, deram-me impressões várias, 
fantásticas, discordantes, fugidias [...]. Havia um 
brando ar de sonho, e eu fiquei todo penetrado 
dele. [...] Agora a barca movia-se ao longo de 
uma comprida ilha pejada de edifícios. Mais 
perto, mais longe, pequenas lanchas corriam, 
erguendo para a pureza do céu irreverentes 
penachos de fumo; na linha do horizonte, havia 
uma terra baixa, ao fundo, onde, dolentemente 
agitado pela viração, um esguio coqueiro, 
firme e orgulhoso, crescia solitário; grandes 
cascos escuros de saveiros e galeras ruminavam 
placidamente; e botes velozes, cruzando as 
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respectivas derrotas, brincavam sobre as ondas 
como crianças travessas. (BARRETO, 1990, p.27)

A inserção de aspectos impressionistas coaduna-se com o 
aprofundamento da perspectiva psicológica. A relativização da 
perspectiva temporal, pela justaposição de tempos distintos 
e pelo relato de tudo a partir da consciência do protagonista, 
permite menor valorização da cronologia e dos acontecimentos 
externos. O mais importante é o resultado do tempo e das ações 
exteriores sobre a personalidade do sujeito. Processo que exige 
uma outra sintaxe para registrar os abalos e impressões da cidade, e 
de seus habitantes, mas também desenha as tensões, sentimentos e 
inquietudes da cidade que habita no observador. Tudo intensificado 
com a exploração dos recursos visuais comuns à sua época, como o 
panorama, a fotografia e o impressionismo literário.

Vale ressaltar que o impressionismo literário não é a mera 
transposição das estratégias da pintura. Sugere o efeito de 
experiência sensorial imediata, percepção fragmentada do indivíduo, 
aprofundamento psicológico das personagens, narrador com 
percepção limitada dos temas, o que projeta o leitor na mesma 
posição ou visão das personagens. Interessante processo de 
experimentação na narrativa que acentua a percepção do dinamismo 
da vida urbana. Assim, os efeitos da cor, da textura, a valorização 
da luz garantem dinamismo e evocam a atmosfera pictórica de 
sensações, ao lado de perambulações, encontros fortuitos, prazeres 
passivos, sensações inesperadas que, no conjunto, caracterizam 
a forte nuance impressionista no romance. E o mais importante: 
“a natureza visível, em suas interações instáveis, é uma metáfora 
grandiosa do instável e ilimitado no sentimento e pensamento do eu 
inconstante” (SHAPIRO, 2002, p.307).

Entre os mais emblemáticos autores que apresentaram a 
cidade como tema no final do século XIX, há focos de abordagem 
diversos, a saber: Balzac apresenta Paris valendo-se de termos 
hiperbólicos e lentes metafóricas, numa linguagem expositiva 
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catalisadora, como a constituir um guia, ou mapa, dos riscos, do 
fascínio e terror provocados pela vivência na cidade (ALTER, 2005). 
O narrador assume a perspectiva de um grande observador da 
vida urbana. Já em Flaubert, observa-se o declínio da condição de 
espectador, com a quebra do distanciamento, do estilhaçamento 
do panorama. Em Imagined Cities, Robert Alter (2005) demonstra 
que em A educação sentimental a cidade é apresentada através da 
distração, das preocupações e devaneios do protagonista, com a 
estratégia do monólogo narrado para, com precisão, representar 
um tipo de cumplicidade entre a consciência da personagem e a 
cidade. Esta surge por meio de sinédoques, que diluem o panorama 
numa série de fragmentos equivalentes à quantidade de estímulos 
que atingem o protagonista. No movimento da narrativa, observa-se 
a dialética entre a visão de conjunto e seu estilhaçamento (ALTER, 
2005), que elimina a distinção entre a perspectiva do narrador e a 
da personagem. Flaubert transforma em experiência narrativa a 
maneira como a multifacetada realidade urbana atinge, e modifica, a 
percepção dos indivíduos.

Assim, enquanto Balzac realiza em Ilusões perdidas ou O pai 
Goriot, a exemplo, uma espécie de inventário da cidade, o autor de 
A educação sentimental apresenta sua exata antítese, na análise 
de Robert Alter (2005): a narração que incorpora o processo de 
fantasmagoria1. Apresenta-a com recursos estéticos, como o 
discurso indireto livre, a predominância dos tempos verbais no modo 
imperfeito sugerindo duração, o monólogo narrado e a presença da 
tênue linha entre sonho e realidade. A preocupação com a exploração 
da consciência como um fenômeno ambíguo e instável, coerente aos 
estudos e pesquisas da segunda metade do século XIX, apenas se 
anuncia, sem o aprofundamento que virá com a narrativa modernista 
das primeiras décadas do século XX.

1  Robert Alter (2005) denomina fantasmagoria o processo de rápida percepção e 
associação livre inerentes à moderna experiência urbana como antítese do inventário 
ou guia da cidade. Vale ressaltar aqui, no entanto, que, para Adorno (2013), no 
momento em que Paris converte-se “numa cidade de outro planeta”, a fantasmagoria 
é a característica de toda a Comédia humana, “sua metafísica é a da aparência” (p.153).
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Na apresentação da cidade, há em Recordações do escrivão 
Isaías Caminha um tenso e complexo diálogo com aquelas grandes 
obras, pela perspectiva de impressões, angústias e expectativas do 
protagonista que também é narrador. No romance de Lima Barreto, 
apesar do predomínio do foco introspectivo, voltado a investigar 
os impasses da consciência, os choques recebidos das ruas ou do 
seu turbilhão interior, há momentos de abordagem panorâmica, 
quando o narrador observa, analisa e explica atitudes e valores 
aos leitores, especialmente sobre a imprensa e os intelectuais, na 
segunda parte do romance.

Já na parte inicial do livro, Isaías, “vagueando”, “saltando 
de bonde em bonde”, conhece e apresenta as contradições da 
cidade – “alternativamente povoada e despovoada, com grandes 
hiatos entre ruas de população condensada, e toda ela agitada, 
dividida, convulsionada pelas colinas e contrafortes da montanha 
em cujas vertentes crescera” (BARRETO, 1990, p.63). No entanto, 
o abandono, o desdém e a lassidão permitem que as imagens da 
cidade se misturem às da natureza e às da memória, conferindo 
uma percepção quase táctil do ambiente, com metonímias que 
expressam fragmentação e movimento. A visão da cidade e da 
natureza deixa de ser panorâmica e distante para, de mais próximo, 
permitir, com metonímias e frases nominais em sucessão, a absorção 
da experiência sensorial da personagem.

Vale a pena aqui uma curiosa comparação. Em Flaubert, 
observamos a concisão imagética do narrador em A educação 
sentimental, que apresenta o protagonista contemplando a natureza 
a partir de seu estado de completa desilusão. As águas do Sena 
anunciam-lhe uma solução trágica, mas a lassidão que acomete a 
personagem inviabiliza qualquer movimento:

Nuvens escuras passavam diante da lua. 
Contemplou-a, sonhando com a vastidão dos 
espaços, a miséria da vida, o nada a que tudo se 
reduzia. O dia surgiu; batia os dentes de frio; e, 
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meio a dormir, molhado pelo nevoeiro e coberto 
de lágrimas, perguntou a si próprio por que não 
poria termo à vida. Era só fazer um movimento! 
O peso da cabeça arrastava-o, via o seu cadáver 
flutuando na água; Fréderic debruçou-se. O 
parapeito era bastante largo, e foi por lassidão 
que não fez esforço para o transpor. O pavor 
assaltou-o. Voltou para os bulevares, e deixou-
se cair num banco. Foi acordado por agentes 
da polícia, convencidos de que “andara na 
pândega”. (FLAUBERT, 2009, p.90)

Em Recordações do escrivão Isaías Caminha, com a narrativa 
em primeira pessoa, o protagonista necessita explicar seus 
movimentos internos, os motivos de suas ações e, especialmente, 
os efeitos dos impactos de todos os tipos recebidos no seu processo 
de formação, numa perspectiva simultânea de olhar para si e para 
fora, desenhando o entorno cultural e a profundidade do sujeito. 
Em comum: a lassidão dos sujeitos, o fascínio das águas, as dores da 
alma e o turbilhão da vivência urbana.

Para Isaías, a experiência de se perder está na direção oposta 
à disciplina e à orientação de percurso, com guias e mapas, para 
os novos olhares urbanos. O protagonista exercita outra percepção 
sensorial, além da visão: deambulando, integra o próprio corpo ao 
movimento da cidade. O corpo em estado de lassidão deseja, num 
ritmo lento, morno, o mar aveludado e contrapõe-se à frenética 
agitação dos elétricos, dos bondes, muito cheios, “tilintando e 
dançando” sobre os trilhos:

Eu tinha uma grande lassidão e uma grande 
fraqueza de energia mental. Quis descansar, 
debrucei-me na muralha do cais e olhei o mar. 
Estava calmo; a limpidez do céu e a luz macia 
da manhã faziam-no aveludado. [...] Continuei a 
olhar o mar fixamente, de costas para os bondes 
que passavam. Aos poucos ele hipnotizou-me, 
atraiu-me, parecia que me convidava a ir viver 
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nele, a dissolver-me nas suas águas infinitas, 
sem vontade nem pensamentos; a ir nas suas 
ondas experimentar todos os climas da terra, a 
gozar todas as paisagens, fora do domínio dos 
homens, completamente livre, completamente 
a coberto de suas regras e dos seus caprichos... 
Tive ímpetos de descer a escada, de entrar 
corajosamente pelas águas adentro, seguro de 
que ia passar a uma outra vida melhor, afagado e 
beijado constantemente por aquele monstro que 
era triste como eu. Os elétricos subiam vazios 
e desciam cheios. Ingleses de chapéu de palha 
cintados de fitas multicores, com pretensões 
à originalidade, enchiam-nos. Fumavam com 
desdém e iam convencidos na sua ignorância 
assombrosa que a língua incompreensível 
escondia de nós, que davam espetáculo a essa 
gente mais ou menos negra, de uma energia 
sobre-humana e de uma inteligência sem 
medida. Os bondes continuavam a passar 
muito cheios, tilintando e dançando sobre os 
trilhos. Se acaso um dos viajantes dava comigo, 
afastava logo o olhar com desgosto. Eu não 
tinha nem a simpatia com que se olham as 
árvores; o meu sofrimento e as minhas dores 
não encontravam o menor eco fora de mim. As 
plumas dos chapéus das senhoras e as bengalas 
dos homens pareceram-me ser enfeites e armas 
de selvagens, a cuja terra eu tivesse sido atirado 
por um naufrágio. [...] Só o mar me contemplava 
com piedade, sugestionando-me e prometendo-
me grandes satisfações no meio de sua imensa 
massa líquida... (BARRETO, 1990, p.61)

Diálogo tenso com a tradição literária, em que o escritor se 
apropria dos principais recursos e temas e transforma-os, recria-
os coerente a outra perspectiva de narrar e de romance. Por um 
lado, aprofundando a herança de Flaubert na passividade do 
protagonista, cujas reflexões contaminam o princípio épico de 
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lirismo, torna o espaço e tempo contaminados de subjetividade. 
De outro, a angústia de Lima Barreto, no desejo de ainda conferir 
à literatura o poder de intervir e participar dos processos sociais, 
resgata o espectador de Balzac que guia o leitor pela cidade.

TRAnSGReSSãO

Que lapsos de tempo abrangem as afinidades 
eletivas e correspondências?

(SEBALD, 2002, p.189)

Lima Barreto sempre manifestou nas suas obras grande 
preocupação quanto aos efeitos da literatura e da leitura em um país 
de analfabetos, e ao lugar conferido pela sociedade ao intelectual. 
A sua atividade de escritor defende uma militância baseada na 
questão: “Em que pode a Literatura, ou a Arte, contribuir para a 
felicidade de um povo, de uma nação, da humanidade, enfim?” 
(1956, p.56).

Para exercê-la, o autor aponta a necessidade de novos 
métodos e perspectivas coerentes “ao acúmulo de ideias que 
trouxe o tempo, com as descobertas modernas que alargaram o 
mundo e a consciência do homem, e outros fatores mais” (1956, 
p.64). A noção de beleza, por exemplo, na concepção do autor está 
mais bem representada, na sua época, pela construção estética de 
Crime e castigo, de Dostoievski, do que por conceitos arcaizantes 
do belo inspirados pela Grécia clássica, tema frequente dos 
debates entre literatos no período. Compete à literatura pregar “o 
ideal de fraternidade, e de justiça entre os homens e um sincero 
entendimento entre eles” (1956, p.68), e nisso reside, para o 
romancista, o teor da militância literária, na função de “revelar umas 
almas às outras, de restabelecer entre elas uma ligação necessária 
ao mútuo entendimento dos homens” (1956, p.72).

Na tentativa de produzir literatura com capacidade de, ainda, 
intervir na realidade, Lima Barreto escolheu transformar o tema 
em objeto de reflexão nas suas obras ficcionais, por meio das 
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ações das personagens e reflexão dos narradores, assim como 
debatê-lo em crônicas e artigos. É frequente nos seus textos a 
reflexão sobre os efeitos da literatura e da leitura na formação de 
jovens, na construção de sonhos no cotidiano ou na alienação dos 
sujeitos. Em Recordações do escrivão Isaías Caminha, o autor toma 
como mote a formação do jovem leitor, desde o livro de cabeceira 
recebido como presente da primeira professora até leituras de 
romances clássicos do século XIX, e antecedentes, além de textos 
de filosofia e história.

Como intelectual e crítico de obras publicadas por seus 
contemporâneos, Lima Barreto avaliava as produções, considerando 
a necessidade de inovar a forma de elaboração dos textos literários 
para “variar e atrair”:

Seria estulto querer encarar semelhante obra2 
pelo modelo clássico do romance, à moda de 
Flaubert ou mesmo de Balzac. Nós não temos 
mais tempo nem o péssimo critério de fixar 
rígidos gêneros literários, à moda de retóricas 
clássicas com as produções de seu tempo e 
anteriores. Os gêneros que herdamos e que 
criamos estão a toda a hora a se entrelaçar, a se 
enxertar, para variar e atrair. (1956, p.116)

Mesmo desejoso de mostrar aos leitores o poder de sedução 
da literatura, os limites e a força de quem escreve e as funções que 
lhe são atribuídas pela sociedade, à maneira de esclarecimento 
e orientação, Lima Barreto reconhece a necessidade de inovar a 
forma, num diálogo tenso com a tradição. Por isso, reencontra o 
rompimento na linearidade da ação e a fabulação do eu do autor, 
apresentados por Stendhal; a inserção do detalhe e da banalidade 
cotidiana em Balzac; e o traço psicológico de Flaubert. Apropria-se 
de seus recursos estéticos para, modificando-os, renovar o romance.

2  Lima Barreto refere-se aqui à recepção da obra de Hilário Tácito, pseudônimo 
de José Maria de Toledo Malta (Araraquara-SP, 1885 – São Paulo-SP, 1951), intitulada 
Madame Pommery (1919).
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Assim, encontramos em Recordações do escrivão Isaías 
Caminha o típico tema do romance do século XIX, a trajetória do 
jovem em direção à formação intelectual e humana, num percurso 
de conhecimento e autoconhecimento no espaço da cidade, 
em processo de intensa modernização. Também no romance 
é forte a reflexão sobre como o homem comum, que no Brasil 
não necessariamente é leitor, reúne, no seu cotidiano, os fios 
esfarrapados de metáforas e estereótipos que definem o tempo, 
o espaço, a memória, a paisagem, o país, o homem, enfim. Se o 
escritor não abre mão de tais questionamentos, realiza-os em uma 
forma que introduz, na literatura brasileira das primeiras décadas 
do século XX, a problematização da autoria, a apresentação da 
escrita como experiência e atividade inacabada, a reflexão sobre a 
transitividade entre real e o ficcional, os impasses do narrador diante 
das novas tecnologias e complexos processos de subjetivação.

Lima Barreto enfrentou o desafio duplo de leitura e criação 
frente à estética e estratégias do romance francês, confirmando 
que, no Brasil, “a riqueza e o interesse da literatura não vêm 
tanto de uma originalidade do modelo, do arcabouço abstrato ou 
dramático do romance ou do poema, mas da transgressão que se 
cria a partir de um novo uso do modelo pedido de empréstimo à 
cultura dominante” (SANTIAGO, 2000, p.56).

ReFeRÊnCIAS
ALTER, Robert (2005). Imagined Cities: urban experience and the language 
of the novel. New Haven: Yale University Press; New Haven & London.

ADORNO, Theodor (2013). “Lectura de Balzac”. In: TIEDEMANN, Rolf (Ed.). 
Notas sobre literatura. Tradução: Alfredo Brotons Muñoz. Madri: Akal.

AUERBACH, Erich (1987). “Na mansão de La Mole”. In: ______. Mimesis: a 
representação da realidade na literatura ocidental. Tradução: George Bernard 
Sperber. 2.ed. São Paulo: Perspectiva. p.405-441.

BAKHTIN, Mikhail (1981). Ilusões perdidas. Tradução: Ernesto Pelanda e 
Mário Quintana. Nota introdutória: Paulo Rónai. São Paulo: Abril Cultural.



56

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

______. (1988). Questões de literatura e estética: a teoria do romance. 
Tradução: Aurora Fornoni Bernardini et al. São Paulo: Hucitec; Unesp.

BALZAC, Honoré de (1949). O pai Goriot. Introdução, notas e tradução de 
Paulo Rónai. Porto Alegre: Globo.

BARRETO, Afonso Henriques de Lima (1956). Impressões de leitura: crítica. 
Obras Completas de Lima Barreto. (Vol.13). São Paulo: Brasiliense.

______. (1990). Recordações do escrivão Isaías Caminha. São Paulo: Ática.

FLAUBERT, Gustave (1993). Cartas exemplares. Organização, prefácio, 
tradução e notas de Duda Machado. Rio de Janeiro: Imago.

______. (2009). A educação sentimental: história de um jovem. Tradução: 
Adolfo Casais Monteiro. São Paulo: Nova Alexandria.

KRACAUER, Siegfried (2009). O ornamento da massa: ensaios. Tradução: 
Carlos Eduardo Jordão Machado e Marlene Holzhausen. São Paulo: 
Cosac Naify.

LUKÁCS, György [s.d.]. Teoria do romance. Tradução: Alfredo Margarido. 
Lisboa: Presença.

RAMOS, Julio (2008). Desencontros da modernidade na América Latina: 
literatura e política no século 19. Tradução: Rômulo Monte Alto. Belo 
Horizonte: UFMG.

RANCIÈRE, Jacques (2010). “O efeito de realidade e a política da ficção”. 
Tradução: Carolina Santos. Novos Estudos CEBRAP, (nº.86). p.75-90.

SANTIAGO, Silviano (2000). Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre 
dependência cultural. 2.ed. Rio de Janeiro: Rocco.

SEBALD, W. G. (2002). Os anéis de Saturno. Tradução: Lya Luft. Rio de Janeiro: 
Record.

STENDHAL, Marie-Henri Beyle (1979). O vermelho e o negro: crônica do 
século XIX. Tradução: Souza Júnior e Casemiro Fernandes. São Paulo: 
Abril Cultural.

SHAPIRO, Meyer (2002). Impressionismo: reflexões e percepções. 
Tradução: Ana Luiza Dantas Borges. São Paulo: Cosac & Naify.



57

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

SCHWARZ, Roberto (1988). Ao vencedor as batatas: forma literária 
e processo social nos inícios do romance brasileiro. 3.ed. São Paulo: 
Duas Cidades.



58

dONAtIeN de sAde e As eXPerIÊNcIAs 
cONtrOVersAs de cONstrUçãO dA rePÚBLIcA 
dUrANte A reVOLUçãO

daniel Wanderson Ferreira (UNIrIO)

I
La philosophie dans le boudoir foi publicado em 1795, pouco 

após a queda de Robespierre e o fim da Convenção, sendo, assim, 
inseparável dos movimentos políticos e sociais vivenciados naquele 
momento. Como Donatien de Sade participou direta e indiretamente 
das atividades revolucionárias, seja por seu encarceramento na 
Bastilha até poucos dias antes da tomada dessa prisão real em 1789, 
seja por seu envolvimento nas atividades político-administrativas 
da seção da Praça Vendôme, parece-nos fundamental perceber os 
contornos de sua compreensão da vida política.

Apesar de o livro apresentar diversos aspectos da prática 
pedagógica libertina, o que poderia ser visto como um dos aspectos 
da formação do cidadão e do espírito republicano, segundo Sade, 
nossa proposta limita-se a refletir sobre a situação de leitura do 
panfleto intitulado “Franceses, mais um esforço se vós quereis ser 
republicanos”1i. É a partir disso que analisamos como essa cena traz 
elementos para se discutir o conceito de república em um sentido 
sócio-histórico.

Não se trata nem de afirmar uma independência desse panfleto 
em relação ao restante do texto, nem o ler como um fragmento 
à parte, mesmo que haja dúvidas sobre o sentido autônomo do 

1  As traduções das citações feitas nesse capítulo são de responsabilidade do autor. 
[Nota do editor]
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texto e sua possível circulação como um extrato ou uma folha-
volante. Apenas tomamos como pressuposto a imaginação de 
uma cena ficcional e que bem poderia ser cotidiana ou realista 
de um cidadão que, durante a Revolução, caminhasse por Paris 
e, prestando atenção nos folhetins disponíveis, adquirisse um 
deles para ler. Em Sade, isso se traduziu na cena bem simplória 
em que Dolmancé, ao passar pelo Palácio da Igualdade, comprou 
uma brochura cujo título lhe tinha despertado o interesse. Pouco 
depois, já na casa de Mme de Saint-Ange, ocorreu-lhe que o 
panfleto podia servir como material didático o qual explicava 
a Eugénie sobre a relação de verdadeira necessidade entre os 
costumes e o governo, bem como lhe informasse “se a influência 
deles tem algum peso sobre o gênio de uma nação”ii. Aproveitando 
que a ocasião era propícia, comentou que seria válida a leitura do 
texto. Mme de Saint-Ange, por sua vez, ficou bastante curiosa com 
o conteúdo da brochura, pois se insinuavam boas ideias com um 
título tão marcante, daí seu interesse que se passasse à leitura e, 
quem sabe, se respondesse à questão feita pela jovem aprendiz. 
Assim, escolhido Le Chevalier para conduzir a leitura do texto, 
uma vez que ele “possuía um belo órgão”iii, o que lhe habilitava 
à oratória, Mme de Saint-Ange ordenou a Augustin, o jardineiro 
bem-dotado que participava dos ensinamentos de Eugénie, que se 
retirasse, afinal, como ela disse, “isso não feito para você”vi (SADE, 
1998, p.110).

II
Mesmo sendo a cena bastante simples, ela se mistura com a 

complexidade da forma de La philosophie dans le boudoir, e duas 
questões gerais se impõem como diretrizes de leitura desse texto 
publicado em 1795. Sade havia escrito um romance ou uma peça de 
teatro? O panfleto, no centro do texto, era uma resposta simbólica 
à situação política daquele momento que os franceses viviam ou 
Sade ironizava a vida política, rindo da falência das propostas que 
se agrupavam sobre símbolo do conceito de república?
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Segundo Catherine Ramond, no século XVIII havia uma 
interpenetração entre romance e teatro, e conforme a maestria 
de cada autor em sua prática escriturária, podia-se ampliar os 
sentidos da ficção e do hibridismo dos gêneros. O deslocamento da 
liberdade própria ao romance, com seus quadros e espaços amplos, 
para a cena dramática, tão comum naquele momento, produzia 
uma restrição espacial e temporal que nem sempre resultava em 
uma diminuição dos elementos cênicos e do debate que o autor 
buscava criar. Pelo contrário, a cena mais restrita, em parte mais 
realista ou mais focada, mesmo que dificilmente construída à moda 
mais subjetiva e sentimental do romance, permitia a emergência de 
uma discussão mais próxima da realidade, com diálogos e debates 
de temas importantes à sociedade (RAMOND, 2012).

Em La philosophie dans le boudoir, parece-nos haver tanto uma 
passagem do teatro ao romance quanto da ironia ao discurso político 
sério, e vice-versa. A partir de um esquema sofisticado de narração 
e construção da cena, o texto de Sade foi feito em uma sequência 
de camadas cuja natureza híbrida leva-nos a acreditar que haveria 
bifurcações na forma de o ler. Essa fluidez das possibilidades de 
leitura, no entanto, não pode ser vista como um traço de confusão 
ou incompreensão das fronteiras entre as formas dramática e a 
narrativa ou entre os discursos cômico e o sério. Pelo contrário, 
acreditamos que essa operação escriturária de oscilação e mistura 
entre formas ficcionais permitia com que Donatien de Sade passasse, 
em primeiro lugar, da liberdade ficcional da narrativa romanesca, 
com seu fluxo de cenas, para as restrições do palco, com limites 
de personagens, de espaço e de tempo, segundo as regras da 
tradição clássica. Com isso, ampliadas as possibilidades de sucessão 
das discussões pela diminuição do foco e pela entrada e saída de 
personagens, Sade trazia à tona, de forma ambivalente, o risível e 
o trágico. Se Le Chevalier procederia à leitura por ser bem-dotado, 
Augustin, que estava em vantagem em relação a seu rival, deveria se 
retirar. Entendemos que uma leitura apenas ancorada nas dimensões 
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de diferença social restringiria as possibilidades de compreensão do 
texto. Enfim, o hibridismo permitia uma mistura de formas baixas e 
vulgares com outras sublimes, bem como de discursos sentimentais 
e eróticos. O resultado era a ampliação das possibilidades de uma 
leitura polissêmica de La philosophie dans le boudoir.

Além disso, parece-nos fundamental compreender que Sade 
dialogava, de certo modo, com as regras e fórmulas prescritas 
para cada gênero, daí sua compreensão de romance e de teatro 
estarem vinculados à forma como os antigos haviam sido lidos 
no começo da Época Moderna, com os debates sobre os antigos 
e os modernos. A diferença, no entanto, é que ele, mesmo 
compreendendo o romance por meio das formas figurativas e 
impessoais de personagens-tipos, não seguia estritamente os 
condicionantes das regras retóricas prescritas canonicamente ao 
longo do Grande Século (FERREIRA, 2015).

A definição de romance é, assim, uma das chaves para entender 
o deslizamento dos sentidos retóricos próprios ao texto, sem o 
qual o panfleto parece um tanto deslocado da cena. Conforme a 
definição apresentada no Dictionnaire de l’Académie Française, 
de 1694, o romance era uma “obra em prosa, contendo aventuras 
fabulosas, de amor ou de guerra”v. Já na edição de 1762, o termo 
já incorporava a referência a “várias histórias antigas, aventuras 
fabulosas, morais e fábulas escritas em verso”vi. O herói, de igual 
maneira, havia ganhado novas nuances. Em 1694, o herói do 
romance era “um homem que agiu em todas as coisas à moda dos 
Heróis de romance”vii. Essa definição, aparentemente tautológica, 
serve-nos de indício de uma compreensão que ligava o herói às suas 
aventuras, apagando-o, subjetivamente, por meio de seus próprios 
feitos e proezas. Como resultado, a ênfase recaía sobre o tipo e o 
caráter de sua ação em detrimento de seu próprio caráter ou sua 
evolução pessoal. Já na quarta edição, datada de 1762, definia-
se como herói “um homem que afeta o agir e o falar à maneira 
dos heróis de romance e de imitá-los em seus modos de fazer”viii. 
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Novamente, o herói aparecia em uma relação intrínseca com as 
histórias e fábulas, porém, seu sentido ampliava-se pela insinuação 
que deixava espaço para as possibilidades miméticas do homem 
que se molda na ação. A imitação misturava-se à fórmula das 
fábulas, compondo o gesto e as proezas dignas de serem narradas e 
lembradas. Só então o herói de romance ganhava existência, sendo 
o herói que era lembrado.

É nesse sentido que a advertência aos leitores sobre eles 
estarem diante de um livro de “diálogos destinados à educação das 
jovens donzelas”ix se associava, em Sade, à inscrição presente na 
primeira página, posta logo após o título e a insinuação de autoria 
póstuma do escritor de Justine. Sade informava que uma “mãe 
prescreverá a leitura de La philosophie dans le bourdoir à sua filha”x 
(SADE, 1998, p.05 e 01). Em seguida, o autor fez, novamente, outra 
advertência por meio de um texto breve no qual se explicitava que 
a trama a ser lida ou vista em algum ato de imaginação se destinava 
“aos libertinos”. Brincou, por fim, com as possibilidades de ver as 
donzelas e os libertinos em mesmo universo, o que nem era tão 
absurdo, nem tão transparente, pois o prefácio de La nouvelle 
Heloise, de Rousseau, servia de indício das interpenetrações dos 
costumes, das formas de crítica e das possibilidades de pensar 
sobre o mundo sentimental e o libertino.

O enlace mais relevante de todos esses detalhes reside 
na compreensão de que donzelas e libertinos não eram senão 
tipos ou heróis que se mostravam por ações. Em uma sociedade 
cuja marca fundamental não se dava pela preocupação com 
a subjetividade e a composição de uma existência dramática 
interior que se opunha à cena pública, as formas mais importantes 
da sociabilidade e da vida deslocavam-se para a ação. Isso não 
implica em negar graus variados de interioridade, nem em dizer 
que não houvesse uma ascensão da intimidade no século XVIII. A 
questão é de outra natureza, pois a ênfase recai sobre os modos 
a partir dos quais essa compreensão nos faz ver que a sociedade 
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francesa ainda se pensava em uma dimensão que lidava com as 
separações entre o espaço público e o privado. No espaço privado, 
os homens assumiam certas liberdades, enquanto na cena pública, 
comportavam-se segundo padrões e decoros condizentes com o 
convívio e as obrigações que regravam a vida em comum. Pode-
se, inclusive, pensar que até nos gestos libertinos havia uma certa 
delicadeza ou uma adequação à forma convencional que, no 
limite do vulgar, mantinha-se ainda sofisticada e civilizada, daí ser 
encenada, frequentemente, no boudoir e não precisar se esconder 
no próprio quarto (ELIAS, 2001; DELON, 2011).

É fundamental entender que esses elementos retóricos se 
constituem como uma das chaves para que imaginemos a própria 
lembrança de Dolmancé de sua brochura de caráter republicano. 
Porém, para que essa imagem oriente a leitura do panfleto, 
devemos estar atentos à posição dessa cena no enredo. Nos sete 
diálogos que compõem a história de aprendizagem de Eugénie, 
Sade introduziu, até o quinto diálogo, o processo educativo da 
jovem, interrompendo-o para que o longo monólogo que, na 
verdade, constitui a leitura do panfleto “Franceses, mais um esforço 
se vós quereis ser republicanos” acontecesse. Após isso, Donatien 
de Sade retomou a trama para ter como fechamento a intervenção 
fracassada da mãe de Eugénie, que buscava salvar a filha de uma 
formação educativa tão perversa e pervertida. Seguindo novamente 
o fluxo oscilatório, o texto teria posto em xeque a ideia da donzela 
pura para dar lugar à imagem da donzela libertina, em diálogo 
radicalizado com Rousseau.

Enfim, mais que lembrar os elementos cênicos, parece-
nos importante perceber como o panfleto divide essa ficção de 
Sade em duas partes, e como a oscilação entre os gêneros surge 
harmonicamente com as cenas educativas. O resultado é que 
a pergunta de Eugénie a Dolmancé – “Eu gostaria de saber se os 
costumes são verdadeiramente necessários no governo, se a 
influência deles tem algum peso sobre o gênio de uma nação?”xi 
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(SADE, 1998, p.110) – tanto desencadeia a lembrança do panfleto, 
quanto explode os sentidos a partir dos quais a leitura do texto se 
mistura aos ensinamentos lúbricos, iluminando-os.

III
A questão feita por Eugénie, mais que instigante por trazer 

quase que imediatamente à nossa lembrança Montesquieu, dizia 
respeito, sobretudo, ao poder político, insinuando que ela conjugava 
a ideia de poder e governo com a ideia de sociedade. Ela entendia 
ainda, conforme a pergunta enfatiza, que somente pelos costumes 
podia-se pensar sobre a sociedade e uma relação entre sociedade 
e política.

Em Dolmancé, porém, essa pergunta produz uma lembrança 
que, ao se considerar o título do panfleto, deixa ver que ele 
associava não a esfera política e a sociedade em seus costumes 
à moda de Montesquieu — mesmo que isso também não possa 
ser negado. Era-lhe muito mais evidente a relação com a vida 
republicana, daí ter pensado haver na pergunta de sua discípula 
um convite para ler um texto cujo título enfatizava um último 
esforço de manutenção da república, o que só podia acontecer 
sob a égide dos franceses.

A dúvida de Eugénie, a proposta de Dolmancé para a leitura do 
panfleto e a participação das demais personagens que compõem 
essa cena nos dá pistas dos mecanismos a partir dos quais Donatien 
de Sade compreendia a França em meados da década de 1790. 
Também permite entrever como Sade percebia que a própria ideia 
de república estava em xeque naquele momento. Por um lado, o 
fim da Convenção no dia 5 de Brumário do ano IV (27 de outubro 
de 1795) mostrava o declínio progressivo do debate político. Com 
o Diretório, constituído em nove de Brumário do ano IV (31 de 
outubro de 1795), tanto se ampliou o movimento de centralização 
do poder, quanto se esvaziou o debate político em diversos 
setores da sociedade, o que teve como resultado uma certa 
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perda da pluralidade revolucionária. Mesmo que consideremos as 
dramáticas diretrizes autoritárias tomadas durante o Terror (de 13 
Frutidor ano I até o dia 10 Termidor ano II, respectivamente, 30 de 
agosto de 1793 e 28 de julho de 1794), parece-nos que havia ainda 
uma política que era debatida de modo constante e cotidiano. 
Porém isso perdia espaço diante de tendências centralistas 
que não podem ser vistas como o produto apenas da ação de 
Robespierre (FURET, 2007; VOVELLE, 2012; BIARD, 2010, p.53-63; 
MAZEAU, 2014, p.177-192). Por outro lado, o título do panfleto e 
as relações entre política e sociedade apresentadas por Eugénie e 
Dolmancé levam-nos a pensar que Sade também não acreditava 
nos rumos da república jacobina. É bem possível ler, desse modo, 
La philosophie dans le boudoir como um desabafo e uma desforra 
diante de um governo que havia constituído o Estado como uma 
força mortal por meio da guilhotina.

É, nesse sentido, que Donatien de Sade, ao compor a cena 
explicativa que antecedeu a leitura do panfleto de convocação para 
que os franceses se dispusessem a avaliar se ainda era importante 
ser republicano, construiu uma interpretação polissêmica de seu 
momento histórico. Contudo, não deu uma resposta definitiva, 
deixando-nos apenas balizas plurais para pensar sobre a vida 
pública. Ao intitular o panfleto “Franceses, mais um esforço 
se vós quereis ser republicanos”, Donatien de Sade indicava, 
primeiramente, que a crise ou a defesa da república só podia existir 
a partir de ações humanas. Com isso, era posto em evidência não 
uma noção unitária e abstrata de república, e sim, a atuação plural 
dos franceses como razão e forma capaz de sustentar essa ideia 
pela experiência cotidiana. Sade, também, produziu não apenas 
uma cena anterior à leitura do panfleto. De fato, ele ressaltou os 
aspectos contraditórios e plurais da dimensão política da França 
revolucionária, o que era uma crítica à Convenção, aos desmandos 
de um estado centralista e uma aposta nos homens para que se 
construíssem novas dimensões da política. Por fim, apresentou 
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uma ambiguidade das formas de compreensão da política e da 
sociedade, o que se traduziu ainda em posturas ambivalentes que 
dispunham as suas personagens que, como tipos e não homens 
subjetivados, traziam à tona uma discussão sobre os valores de 
afirmação na cena pública.
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(Endnotes)

NOTAS ORIGINAIS
i  Français encore un effort si vous voulez être républicains.
ii  si leur influence est de quelque poids sur le génie d’une nation.
iii  possèdes un bel organe.
iv  ceci n’est pas fait pour toi.
v  ouvrage en prose, contenant des advantures fabuleuses, d’amour, ou de guerre.
vi  plusieurs anciennes histoires, d’aventures fabuleuses, de morales, de fables 
écrites en vers.
vii  un homme qui agit em toutes choses à la manière des Héros de roman.
viii  un homme qui affecte d’agir & de parler à la manière des Héros de roman, & de 
les imiter en ses façons de faire.
ix  dialogues destinés à l’éducation des jeunes demoiselles.
x  La mère en prescrira la lecture à sa fille.
xi  Je voudrais savoir si les mœurs sont vraiment nécessaires dans un gouvernement, 
si leur influence est de quelque poids sur le génie d’une nation?
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PINcÉIs sArtrIANOs
deise Quintiliano Pereira (UerJ)

PROJeTO eSTÉTICO
Do mesmo modo que o tratado moral, tantas vezes anunciado 

por Sartre, não se concretiza num corpus unificado, também seu 
projeto estético, muitas vezes adiado, nos chega fragmentado em 
numerosos escritos:

Situações II são dedicadas à literatura, mas evoca 
Picasso junto à poesia. A ligação arte-poesia vem 
de longe (Ut pictura poesis, escrevia Horácio: 
a poesia é como a pintura). [...] Situações III, 
Situações IV, Situações IX prosseguem a aventura 
estética contemporaneamente em direção ao 
campo da escultura (Giacometti, Calder), mas 
também da poesia (importando através da 
poesia negroafricana no artigo “Orfeu Negro” 
a noção de ritmo), da urbanística (quando 
Sartre descreve as cidades americanas), mas, 
sobretudo da pintura que ocupa no corpus um 
espaço maior. (SICARD, 2008, p.7-8)

Apesar da pulverização, Sartre confirmaria a centralidade 
do componente estético em suas elaborações ao explicar que a 
estética constituía parte integrante do seu pensamento. Além 
disso, o inventor da “psicanálise existencial”, isto é, do método 
visando à compreensão de um indivíduo, integrando sua liberdade 
e o condicionamento do qual é objeto, considerava que toda obra 
e todo motivo apresentam uma face indubitavelmente estética, 
embora não julgasse necessário expô-la à maneira de Hegel.
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Para termos uma visão global do estilhaçamento de desenhos 
estéticos que percorrem toda sua produção, devemos nos reportar a 
um curto ensaio, “Portraits officiels”, datado de 1939, ou a referências 
a pintores e pinturas descritos n’A Náusea ou em Caminhos da 
liberdade. A definição da arte como um dado “irreal” seria explicitada 
n’O imaginário e n’A imaginação, deixando o conceito de analogon 
– suporte físico ou psicológico através do qual se tem acesso a um 
objeto ausente ou inexistente – a ser esgrimido nos Cadernos para 
uma moral (conjunto de notas sartrianas, elaboradas entre 1947 e 
1948, publicadas postumamente, em 1983).

No final dos anos 1940 e início dos anos 1950, Sartre nos brinda 
com suas curtas homenagens a Giacometti, Masson, Lapoujade, 
Wols e Rebeyrolle, contendo aproximadamente duas dezenas 
de páginas cada. De verdadeiramente colossal sobre a pintura, 
veríamos o estudo sobre o Tintoreto, mais um projeto marcado pelo 
inacabamento, desmembrado em fatias conexas: “O sequestrado 
de Veneza” e “Um velho mistificado”, publicadas em 1957; “Saint 
Marc e seu duplo”, em 1961, finalmente seladas por “Saint Georges 
e o dragão”, em 1966.

A intenção de confeccionar uma biografia do filho do tintureiro 
Battisti Robusti1 nunca foi levada a termo. Também não se consolidaria 
a propositura de uma nova versão d’A Náusea na Itália, país que 
Sartre visitaria frequentemente a partir de 1951, redundando num 
projeto abortado, embutido no fracionado texto póstumo, A rainha 
Albermale e o último turista, publicado em 1991, por Arlette Elkaïm 
Sartre, filha adotiva do escritor.

ReTRATOS De ARTISTAS
Sabe-se que Sartre objetivou uma estética que tinha por fito a 

aglutinação de seus interesses literários a projetos artísticos. Seria, 
1  A alcunha “Robusti”, durante muito tempo tida como o sobrenome do artista, 
foi herdada de seu pai, que por sua vez a recebeu por ter defendido os portões 
de Pádua de maneira significativamente “robusta” contra as tropas imperiais que 
tentaram tomar a cidade veneta durante uma das batalhas da Guerra da Liga de 
Cambrai (1509-1516).
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portanto, uma contradição afirmarmos que a boulimia escritural 
expressa pelo autor em suas Cartas ao Castor: “Não posso ver uma 
folha de papel em branco sem ter vontade de escrever alguma coisa 
nela” (1983, p.9) rivalizaria em igualdade de armas com uma estética 
pictórica, que seus primeiros escritos parecem refutar com certo vigor?

Em seu artigo “Sartre et la Peinture”, Sophie Astier-Vezon 
desata o nó górdio do problema ao trazer para o cerne do debate as 
incontornáveis conceituações de imaginário e analogon2:

Sartre descobriu precisamente o poder do 
imaginário pelos seus livros, particularmente 
quando teve com Anne-Marie, sua mãe, sua 
primeira sessão de leitura. [...]. Temos o direito 
de pensar que foi sua primeira experiência do 
“analogon”. Anne-Marie encarnou o papel do 
primeiro “analogon” material (ou maternal?), tendo 
lhe permitido compreender que outro mundo era 
possível graças à consciência imaginante3.

Não obstante tenha enfatizado, em muitas ocasiões, que a obra 
não se explica pela vida do seu autor, Sartre jamais negligenciou, 
por outro lado, a importância dos índices biográficos na urdidura 
de estratégias intimamente associadas à criação. Nesse sentido, 
parte ponderável da estética sartriana é cimentada na relação 
vida/obra, isto é, o desvelamento do método de análise nos 
permite inferir qual é o produto estético resultante da combinação 
entre literatura e filosofia.

Na impossibilidade de serem apreendidas num sentido 
estrito, as biografias de artistas, escritores e poetas inventariam, 

2  O significado do “analogon” sofre mutações no curso da evolução do pensamento 
sartriano, figurando, no estudo Sartre et la peinture: Pour une redéfinition de 
l’analogon pictural, como: “o resultado da animação da matéria por nossa 
consciência intencional mas também a causa da aproximação ente os dois objetos, 
um presente (Bild-Ding), outro ausente (Bildsubjekt). Esse parece ser o melhor 
meio de compreender e prestar contas da natureza tão particular das artes não-
significantes” (ASTIER-VEZON, 2013, p.94).
3  ASTIER-VEZON, S. (2009). In http://www.sens-public.org/article617.html Acesso 
em 03.Nov.2017.

http://www.sens-public.org/article617.html
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na verdade, o processo que conduz à compreensão da gênese do 
objeto artístico e as teses sartrianas sobre arte e literatura:

O individual me parece a coisa mais importante 
em arte e, quando intencionamos abordar 
um artista, encontrá-lo em sua obra, o único 
método possível é o que utilizei no “Flaubert”, 
o método progressivo-regressivo, que vai ao 
quadro, ao escrito, mediante uma análise do 
indivíduo que os produziu; em seguida, que vai 
do indivíduo ao escrito ou ao pintado a partir de 
uma análise progressiva do objeto produzido. O 
pintor e o escritor colocados integralmente na 
base da obra de arte passa a existir como uma 
intenção original de sua liberdade: é nesse plano 
que eu teria mostrado, na minha Estética, como 
a liberdade humana é a única possibilidade de 
pintar ou escrever. (SICARD, 1981, p.16)

Com efeito, a obra monumental de Sartre, O idiota da família, 
visa, antes de tudo, à compreensão de como Flaubert pôde escrever 
Madame Bovary. O visado é menos Flaubert do que as implicações 
que tornaram possível o advento do “criador do romance moderno”. 
A metodêutica eleita por Sartre parte da avaliação das interseções 
nos retratos de artistas e a análise dos pontos de convergência 
lançam luz sobre a relação entre o artista e sua obra.

A arte do retrato consolida um tópico que atravessa toda a 
argamassa reflexiva sartriana. Nos anos 1930-1940, em particular 
n’O imaginário, toda a obsessão do filósofo com a questão visual já 
se explicita. Pode-se mesmo deduzir que um dos temas mais fortes 
da obra de 1940 refere-se à teoria da “encarnação”. Trata-se de 
um processo animista, quase mágico, que consiste na recriação da 
figura humana a partir de traços reais ou figurados.

A primeira ligação existente entre a imagem e o 
modelo é uma ligação de emanação. O original 
tem o primado ontológico. Mas se encarna, 
pousa na imagem. Isso explica a atitude dos 
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povos primitivos cara a cara com seu retrato, 
bem como algumas práticas de magia negra (o 
boneco de cera que se espeta com um alfinete, 
os bisões feridos pintados nas paredes para se 
proporcionarem boa caça). (SARTRE, 1940, p.53)

No que toca à relação com a fotografia, vemos essa teoria ser 
quase totalmente recuperada por Roland Barthes, em La chambre 
Claire (1980), obra dedicada ao Imaginário de Sartre.

Se para Kant existe uma espécie de imanência no objeto 
artístico, já que a arte possui valor intrínseco a si mesma, para 
Sartre, ao depender do olhar do espectador, o objeto encontra-se, 
em sua definição, associado à faculdade de transcendência, apenas 
possível ao homem – “essa realidade humana” –, nas palavras de 
Heidegger, revelando-se um apelo livre à apreciação: “Se pintamos 
ou escrevemos com liberdade, colocamos na obra de arte algo 
particular ou especial: a obra de arte nunca é a cópia da natureza (ou 
do objeto natural), mas uma produção fora dela. Seria necessário 
estudar esse modo propriamente humano – humano porque livre” 
(SICARD, 1981, p.16 – grifo do original).

eSTeTIZAçãO DO eSPAçO: DISTÂnCIA e mOVImenTO.
De acordo com a concepção estética sartriana, o objeto 

artístico constrói-se a partir de movimentos desestruturantes 
que se deslocam da ideia à matéria, da tipologia da linha formal à 
libertação da linha vivente, da reprodução da forma à invenção do 
percurso. Por isso, será possível abordar o conceito de revolução 
giacomettiana do espaço.

Na exposição americana de Giacometti, ocorrida na galeria 
Pierre-Matisse, em 1848, surge o primeiro escrito sartriano sobre 
o escultor, intitulado “La recherche de l’absolu”, futuramente 
compilado em Situations III. Seria longa a relação entre o filósofo e o 
escultor, graças a quem Sartre desenvolveria uma relação igualmente 
íntima com os recônditos da Sereníssima – nome oficial de Veneza, 
entre os séculos IX e XVIII –, descobrindo, ainda, o Tintoreto.
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O retrato do pintor veneziano mostra que o método empregado 
por Sartre é funcional, podendo ser aplicado na análise de artistas 
de épocas distintas. Não se trata de estabelecer um juízo de 
valor definitivo sobre o artista ou sua obra, sobretudo devido ao 
caráter fragmentário da produção da crítica de arte do escritor e o 
fragmento, por seu turno, se afasta da ideia de ruptura para insistir 
na de continuidade do pensamento sartriano.

O mesmo raciocínio pode ser utilizado no enfrentamento 
da criação giacomettiana, se considerarmos os fragmentos dos 
“Carnets et feuillets”, escritos entre novembro e dezembro de 1963, 
tendo por título “Je domine la situation”: “Uma xícara de chá sobre 
a mesa num quarto, a janela, o céu fora e as estradas em volta. A 
cabeça, o sol e as estações e o ar puro e o lago, atrás do espaço 
infinito” (GIACOMETTI, 1990, p.233).

Para Giacometti, como para Sartre, a desagregação dos 
elementos revela-se a chave de recomposição da problemática 
estética por intermédio da linguagem. Tudo parte, para ambos, 
de uma intuição parcial que impõe os desafios de manutenção da 
autonomia, do estabelecimento de ligações com respeito à liberdade 
e do deslocamento do espaço para um horizonte fechado, afinal:

Giacometti tem horror do infinito. Não do 
infinito pascaliano, do infinitamente grande: mas 
de outro infinito, mais dissimulado, mais secreto, 
que escorrega por entre os dedos: o infinito da 
divisibilidade. No espaço, diz Giacometti, há 
muito. Esse muito é a pura e simples coexistência 
de partes justapostas. (SARTRE, 1949, p.295)

A descrição das esculturas constitui parte integrante das 
análises dos quadros, elevando ao primeiro plano o movimento 
entranhado nas estatuetas do escultor: 

Várias mulheres nuas, eu sentado no fundo 
da sala. A distância que nos separava (o chão 
reluzente que parecia intransponível apesar de 
meu desejo de atravessá-lo) me impressionava 
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tanto quanto essas mulheres. Resultado: quatro 
estatuetas inacessíveis, em equilíbrio sobre uma 
lâmina inferior que é apenas o assoalho vertical. 
(SARTRE, 1964 p.347)

O crítico de arte Sartre não perde jamais de vista as 
possibilidades interpretativas do espectador, aludindo, por essa 
razão, ao processo de desmaterialização que se apresenta nas 
elaborações estéticas de Giacometti:

Eis um homem que cruza uma perna sobre outra, 
enquanto eu só tinha olhos para seu rosto e 
seu busto, estava convencido de que ele tinha 
pés, imaginava mesmo que os via. Mas se os 
olhos, eles se desfazem, dissipam-se em bruma 
luminosa, não sei onde começa o vazio onde 
termina o corpo. Se Giacometti não delimitou 
o sapato, não é porque creia que ele não tenha 
limites, mas porque ele conta conosco para lhe 
dar um. (SARTRE, 1964, p.356)

Figura 1 – Diego com a camisa vermelha (1954)
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Giacometti é o artista sartriano por excelência, estabelecendo 
quase uma simbiose com o pensamento do filósofo francês. Tal 
fato pode ser observado, sobretudo, na fase metafísica do pós-
guerra, em que ambos aquilatam, em longas e repetidas conversas 
concernindo ao novo período artístico, conceitos como o nada, a 
totalidade, o projeto, a situação, o espaço, a matéria.

Com efeito, tendo abordado perspectivas ligadas ao espaço, o tema 
do segundo artigo sartriano dirigido a Giacometti é a distância, capaz de 
estabelecer paralelos com a teoria da ambiguidade do ser e o nada.

Figura 2 – Les trois hommes qui marchent (1948)

A distância cria o movimento, desnudando a solidão. 
Aqui, lá, acolá – vários pontos que balançam ao doce sabor do 
perspectivismo subjetivo. Desancorados, as personagens flanam 
comprimindo o espaço, expulsando toda exterioridade. A arte 
é definitivamente aventura e experimentação, como esclarece 
Sartre: “É a própria estátua que decide a distância a partir da qual 
deseja ser contemplada, como a etiqueta da corte estabelece de 
que distância pode-se falar com o rei” (SARTRE, 1964, p.351).
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Enfatizando as distâncias, os movimentos, as diferentes 
perspectivas capazes de conduzir o olhar do espectador, outra não 
é a leitura proposta por Sartre sobre a obra de Giacometti, uma 
vez que a percepção revela-se produto de um movimento dinâmico 
promovido pela noção de deslocamento:

Seu ateliê é um arquipélago, uma desordem de 
diversos distanciamentos. Na parede, a Deusa-
Mãe mantém a proximidade de uma obsessão, 
se recuo, ela avança, ela fica mais perto quando 
estou mais distante; essa estatueta aos meus pés 
é um passante percebido pelo retrovisor de um 
carro: em via de desaparecimento; não adianta 
me aproximar, ele mantém a distância. (SARTRE, 
1964, p.347-348)

É a soma de resultados analisados que dá a estética sua 
definição. Por essa razão, talvez, possamos justificar o título do 
ensaio de Sartre sobre o artista – As pinturas de Giacometti – 
compilado em Situations IV:

Figura 3 – Annette posing as a model for Alberto Giacometti (1962)
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Lírico quando esculpe, Giacometti torna-se 
objetivo quando pinta: tenta fixar os traços de 
Annette ou Diego tais quais aparecem num quarto 
vazio, no seu ateliê deserto. Tentei mostrar que 
ele se relaciona com a escultura como um pintor 
porque trata uma estatueta de gesso como 
um personagem numa tela, conferindo a suas 
estatuetas uma distância imaginária e fixa [...]. 
Esculpindo como os outros pintam, pintando 
como os outros esculpem, é um pintor? É um 
escultor? Nem um nem outro. Pintor e escultor 
porque a época não permite que seja escultor 
e arquiteto: escultor para devolver a cada um 
sua solidão circular, pintor para reposicionar os 
homens e as coisas no mundo, isto é no grande 
Vazio universal, acabando por modelar o que 
desejara pintar. Outras vezes, porém, ele se 
apercebe que a escultura (ou em outros casos 
a pintura) é a única que lhe permite “realizar 
suas impressões”. De todo modo, as duas 
atividades são inseparáveis e complementares: 
elas lhe permitem tratar sob todos os aspectos 
o problema de suas relações com os outros, em 
razão da distância deles, dele ou do universo. 
Como pintar o vazio? Antes de Giacometti, 
parece que ninguém tenha tentado. (SARTRE, 
1964, p.352-353)

No chassé-croisé engendrado por Sartre, as “Pinturas de 
Giacometti” encontrariam o contraponto nas “Esculturas do 
Tintoreto”: “Se Giacometti esculpia como pintor para traduzir a 
distância entre os corpos, o Tintoreto pintava como escultor para 
compensar os efeitos perversos da distância pictórica” (ASTIER-
VEZON, 2013, p.113).

Em entrevista a Michel Sicard, o filósofo identificaria, sobretudo 
na ausência de movimento e no peso de certos corpos, uma oposição 
à sua concepção de Belo. Ao analisar a tela “São Marcos libertando 
um escravo”, clarificaria esse tópico de sua valoração estética: 
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“Você tem aí uma forma de peso, de tal modo que o espaço do 
Tintoreto não é o de um pintor, mas o de um escultor: o Tintoreto é 
um pintor que pinta com as relações de espaço que se tem quando 
se esculpe” (SICARD, 1981, p.15).

nO BALAnçO DOS mÓBILeS
Também é pelo movimento que Sartre aborda as esculturas 

de Calder. Ao desembarcar em Nova York, em 1945, o filósofo 
é tomado de um súbito fascínio pelo amálgama visual entre 
natureza e urbanidade, fluindo por vastos espaços amplos, 
recortados por ruas perpendiculares, que se encontram num 
ângulo reto. Imediatamente, se entusiasma com aquela arte ao 
mesmo tempo artesanal, produto do modernismo, mas de algum 
modo identificada com um mecanismo. Arrebatado por esse clima 
de renovada efervescência estética, Sartre elabora o ensaio “Os 
Móbiles de Calder”, para o catálogo da mostra de Calder – Mobiles, 
Stábiles, Constelações – na galeria Louis-Carré, de 25 de outubro 
a 16 de novembro de 1946, na primeira exposição de Calder no 
pós-guerra, na França.

O artista e crítico de arte Michel Sicard esclarece que o ensaio 
apresenta uma enganosa aparência facilitadora, que, porém, 
não negligencia questionamentos e dúvidas de Sartre diante da 
possibilidade de inserção da escultura na arte contemporânea. Os 
Móbiles – placas e discos metálicos unidos entre si por fios que se 
agitam tocados pelo vento, assumindo as formas mais imprevistas 
– surgem como representações emblemáticas por destacarem seu 
movimento fugidio. No contato com a natureza, têm a função de 
captar e gravitar ao sabor do vento. Ao contrário de uma escultura 
pesada e maciça aprisionada no bronze, a arte de Calder se constitui 
da bricolagem de materiais leves (folhas de alumínio, arames de 
ferro, rebites de cobre):

“Graças a matérias inconsistentes e frágeis, 
com pequenos ossos ou lata ou zinco, constrói 
estranhas combinações de estrelas e folhas de 
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palmeira, de disquete, de pluma, de pétalas”. 
Essas metamorfoses aéreas, em analogia com 
os pássaros ou a aeronáutica, nos introduzem 
num espaço real, o espaço do ar, desvinculado 
do peso excessivo que só existe para sonhar e 
gozar. (SICARD, 2008, p.34)

Figura 4 – Arco de Pétalas (1941)

Nos primeiros protótipos de Calder, materiais como pedaços 
de vidro ou cerâmica eram utilizados habitualmente. Nas últimas 
versões, em contrapartida, abundam as formas metálicas planas, 
pintadas de vermelho, amarelo, preto, branco ou azul. O movimento 
característico dessa “arte cinética” é obtido mediante a utilização de 
correntes de ar aleatórias que impulsionam a escultura equilibrada 
milimetricamente por relações de peso, área de superfície e 
comprimento, as quais ditam a harmonia na composição das partes.

Calder é, aliás, um mestre incontestável dessa forma de 
escultura, mesmo na contemporaneidade em que vários artistas 
utilizam seus princípios técnicos. Outra não foi a razão que levou 
a arte calderiana a ser vislumbrada, no dizer de Marcel Duchamp, 
como “a sublimação de uma árvore ao vento”, compreensão em 
estreita conexão com a análise sartriana dos móbiles:
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Para cada um deles, Calder traça um destino 
geral de movimento, depois o abandona ao 
mesmo: é a hora, o sol, o calor, o vento que 
decidirão cada uma das danças particulares que 
farão. Assim, o objeto permanece sempre no 
meio do caminho entre a servidão da estátua 
e a independência dos eventos naturais; cada 
uma das suas evoluções é fruto da inspiração do 
momento... (SARTRE, 1949, p.308-309)

Figura 5 – Móbile sem título (1962)

No fio de arame que conecta a arte calderiana à filosofia 
sartriana paira certa imprecisão sublinhada por Sartre ao evidenciar 
a autonomia do objeto estético: “Seus móbiles não significam nada, 
não remetem a nada senão a eles mesmos: eles são, isso é tudo; 
são absolutos” (1949, p.308). Sabe-se, todavia, da importância 
fundamental concedida ao olhar, na elaboração estética delineada 
por Sartre. Apresenta-se, fundamentalmente, como um pacto de 
generosidade firmado entre a obra e a imaginação do espectador, 
sem o quê não há interpretação possível, à medida que instaura 
uma ambiguidade vultosa no confronto entre a teorização estética 
e o exercício de contemplação plástica.

Entre os escultores modernos, Calder ocupa lugar especial 
também em função da criação dos stábiles, representados 
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por sólidas esculturas fixas, por vezes acopladas aos móbiles. 
Desses últimos, Sartre afirmaria que “contêm muita energia e 
complexidade para que uma mente humana consiga prever todas 
as combinações de que são capazes, incluindo a do criador” 
(SARTRE, 1949, p.309). O leque de possibilidades que Calder 
oferece a seu público comporta:

Desde esboços preparatórios a imponentes 
esculturas fixas, como as que se encontravam 
na praça da Défense, dando à primeira vista 
a impressão de fazer parte do canteiro que 
circundavam. Quando os trabalhos terminaram, 
as grandes placas de metal, vermelhas, torcidas 
e soldadas entre si permaneceram na praça, 
continuando até hoje a captar olhares como os 
grandes móbiles que, a exemplo dos que vemos 
nas áreas de pedestres de Stuttgart, são expostos 
em lugares corretos: fixada sobre uma base de 
metal matizada eleva-se uma impressionante 
barra de ferro. (WITTMANN, 2001, p171)

Figura 6 – L’Araignée Rouge no bairro La Défense (1974)
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COnCLUSãO
Com base em sua análise do olhar n’O ser e o nada, Sartre 

demonstra a interdependência de cada indivíduo com relação ao 
outro, como uma realidade fundamental. O ser visto me constitui como 
um ser indefeso, uma espécie de escravo capturado por um olhar. Mas 
essa escravidão não é o resultado – histórico e passível de ser superado 
– de uma vida, na forma abstrata da consciência. Sou escravo à medida 
que dependo de outra liberdade que não é a minha.

A relação com o outro pode ser transposta à observação de 
uma obra de arte: “Assim como o homem se vê limitado no espaço 
que lhe é devido pela existência do outro, também a obra de arte 
é capaz de influenciar, sob a forma material do olhar, as reações do 
seu espectador” (WITTMANN, 2001, p.45).

Apoiado no seu próprio método – a psicanálise existencial –, 
o projeto contido no desenvolvimento sistemático da biografia 
de artistas é uma prova contundente de que liberdade e 
responsabilidade são duas faces da mesma moeda, no edifício 
estético construído por Sartre.

A teoria do vazio em Sartre encontra eco na análise estética 
da arte de Giacometti. Por esse viés, toda a problemática da 
existência, de caráter filosófico, é revisitada com base na essência 
da constituição e da representação do real. Giacometti não pinta 
formas, mas “aparições”. A desmaterialização e o apagamento do 
corpo se concretizam na passagem de bastão entre o ser e o nada, 
aí situando a pedra angular da estética giacomettiana: “Giacometti 
recusa a inércia da matéria e a inércia do puro nada; o vazio é o 
pleno estendido, alongado; o cheio é o vazio orientado” (SARTRE, 
1964, p.356-357).

O movimento esteia o olhar crítico que Sartre lança sobre a 
obra de Calder, único artista que seria analisado pelo filósofo 
a partir das correlações existentes entre a arte e a natureza, 
o improviso, a liberdade de escolha, de construção e de jogo. 
Somados ao deslocamento da ideia em direção à matéria, esses 
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temas recorrentes se fazem definitivos no estabelecimento do 
patamar em que Sartre lançará a estética calderiana, passível de 
ser alcançada no apelo à liberdade – conceito determinante na 
fundamentação do pensamento da filosofia da existência.
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cArL eINsteIN, dIÁLOGOs, trÂNsItOs e 
cONteXtOs

elena O’Neill (UerJ)

Poeta, historiador e teórico da arte, editor e tradutor, 
representante e intérprete das vanguardas artísticas, literárias e 
políticas do começo do século XX, mediador cultural entre França 
e Alemanha, Carl Einstein nasceu em Neuwied, perto de Karlsruhe 
(Alemanha), em 1885. De família judia, se matriculou em cursos 
de arte e filosofia na Universidade de Berlim, sendo aluno de, 
entre outros, Georg Simmel, Alois Riehl, Heinrich Wölfflin, Ulrich 
von Wilamowitz e Kurt Breysig, “professores universitários que se 
destacaram pela sua originalidade de pensamento e pelo seu não-
conformismo” (MEFFRE, 2002, p.32-34). Riehl ministrava cursos sobre 
Schopenhauer, Nietzsche e Kant; Simmel, de filosofia em geral e de 
psicologia, assim como um curso particular sobre estética. Por sua vez, 
Wölfflin organizava trabalhos práticos nas coleções dos museus de 
Dahlem, visitava os ateliês e exposições de artistas contemporâneos, 
como a de Franz Marc, visita atestada num cartão postal escrito a seu 
assistente Franz Roh, com data de 7 outubro, 1916 (WARNKE, 1989). 
Breysig apresentava suas ideias sobre a evolução da cultura com 
uma abordagem sociológica e antropológica, incitando seus alunos 
a interessar-se pela literatura medieval. Conforme Herding, Wölfflin 
estimulou o entusiasmo de Einstein pelas vanguardas (1994, p.152); 
Breysig, defensor de uma teoria sobre a personalidade criativa, 
introduziu Einstein a Picasso, e Simmel contribuiu para desenvolver 
sua capacidade de análises sociológicas.

Tão importante quanto à liberdade de pesquisa e pensamento 
de alguns professores da Universidade de Berlim foi a descoberta da 
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França e sua cultura. Seus primeiros ensaios literários foram sobre 
obras e autores franceses − como André Gide (1910a), Paul Claudel 
(1910b, 1913) e o Vathek de William Beckford (1910c); se interessou 
por Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé e Charles Baudelaire, 
Flaubert − aos quais faz alusões mais ou menos claras no seu livro 
Bebuquin (1912). As críticas de arte e resenhas de exposições em 
revistas francesas e alemãs e suas atividades em círculos artísticos 
provam a atividade de Einstein como mediador cultural entre 
França e Alemanha antes de 1914, bem antes do exílio em Paris, 
em 1928. Ainda, outro texto seu, “Brief über den Roman” (1912a),  
traduzido como “Lettre sur le roman allemand” em La Phalange 
(1912a), compara os romances latinos e germânicos, a construção 
das personagens de autores como Flaubert, Goethe e Dostoievski e 
o modo como eles (autores) interagem com suas obras.

Nesse mesmo ano foi publicado seu romance Bebuquin oder 
die Dilettanten des Wunders (Bebuquin ou os diletantes do milagre, 
1912b). Redigido entre 1906 e 1908, Bebuquin é um texto de menos 
de cinquenta páginas. Peça literária crucial da literatura alemã e 
fonte de inspiração para dadaístas, foi considerado um romance 
cubista por Daniel-Henry Kahnweiler, que qualificou Einstein como 
“literato alemão cubista”, distinguindo-o dos expressionistas. 
Publicado na Die Aktion em 1912 e como Aktionsbücher der 
Aeternisten em 1917, o editor Franz Blei expressou seu desejo de 
que o livro permanecesse trinta anos nas prateleiras da editora, 
porque esse seria o tempo necessário “para ocupar-se dos livros 
que formaram a literatura de nossa época”.1

Contestando a literatura de formação da Bildung, Bebuquin 
não se baseia no desenvolvimento intelectual ou espiritual da 
personagem principal; não admite narrador, intriga ou história. 
O protagonista/anti-herói é uma hipótese implausível de ser 
comprovada: Bebuquin não é uma personagem de carne e osso. O 
“romance” consta de vários episódios, complementares e díspares, 
1  Carta de Franz Blei a Carl Einstein, que acompanhou as publicações de Bebuquin 
na Die Aktion (EINSTEIN [1912b], 1987, p.10).
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sem origem nem fim precisos, atravessados por reflexões sobre 
a morte, a ideia platônica, Deus e outros conceitos. Personagens 
grotescas, extravagantes, absurdas e caricatas agem em um espaço 
imaterial, sem perspectiva, em constante metamorfose. Relato que 
combina o real e o fantástico e apaga as fronteiras entre ambos, 
contra a representação e a descrição realista que caracterizam o 
século XIX, Bebuquin exige a participação ativa do leitor.

A presença do autor, sugerida pelo emprego constante de 
espelhos e reflexos que veiculam funções e disfunções do psiquismo 
vivenciadas pelo protagonista, atua como uma sombra que se gruda 
ao leitor. As imagens fraturadas ou deformadas pela ação da luz 
remetem à problemática cubista: ultrapassam a realidade imediata 
e alcançam realidade plástica própria. Contrário a uma cultura da 
subjetividade, da metáfora e da interioridade, o “romance” desafia 
as leis da escrita na busca de renovação do signo. Carl Einstein 
participa do acontecimento vivenciado pelo protagonista com sua 
preocupação de encontrar um modo de escrever sobre sensações e 
experiências vividas, sem reduzi-las a uma descrição convencional. 
Inquietação que, junto com a questão – concreta e teórica – da 
possibilidade de criação artística absoluta e o empenho em teorizar 
uma experiência visual imediata, atravessa seus escritos sobre arte. 
Alguns extratos de Bebuquin (1912b) foram traduzidos ao francês 
por Ivan Goll e publicados em Paris em 1920.

Na Alemanha, Carl Einstein manteve uma relação estreita com 
Franz Pfemfert, redator-chefe do Der Demokrat e criador da revista 
expressionista Die Aktion. Além da parceria na revista, havia laços 
familiares e de amizade: Pfemfert era casado com Alexandra Ramm 
e Einstein com sua irmã, Maria. De origem russa, Maria Ramm e suas 
irmãs participaram ativamente da vida cultural em Berlim, traduzindo 
vários autores russos publicados na Die Aktion, entre eles Trotski.2 

2  Sobre a ambiência cultural em torno de Pfemfert e Die Aktion, ver MEFFRE, 2002, 
p.49-59. A revista publicou frequentemente artigos sobre obras e autores franceses. 
(Ver exemplares da revista publicados entre 1911-1922. In https://archive.org/
search.php?query=Die%20Aktion. Acesso em 13.Fev.2018).

https://archive.org/search.php?query=Die%20Aktion
https://archive.org/search.php?query=Die%20Aktion
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A revista tinha como traços distintivos três domínios bem específicos: 
política, literatura e arte. Criada em 1911 e publicada semanalmente 
até 1919, quando se tornou quinzenal, a revista denunciou tanto as 
ameaças e os conflitos do militarismo como a indecisão da social-
democracia. Coordenada por Walter Serner, Adolphe Basler, Ludwig 
Rubiner e Carl Einstein, a arte apresentada na revista não era neutra: 
sua função social e política e o estímulo para uma nova concepção do 
artista na sociedade eram explícitas.

Embora a Die Aktion veiculasse as ideias dos partidos de 
esquerda alemães, Pfemfert não estava afiliado a nenhum deles. 
Defendeu a função da revista de organizar a inteligência assim como 
a de contestar os hábitos da imprensa pseudoliberal, que valorava 
novos movimentos culturais de um ponto de vista comercial, com 
a intenção de abafá-los. Pfemfert aderiu à luta com os spartakistas 
e, assim como Carl Einstein, juntou-se a Karl Liebknecht e Rosa 
Luxemburg. Em 1919, juntos, confrontaram Gustav Noske, então 
ministro de Defesa da República de Weimar, arquiteto e símbolo 
da repressão da época. Tendo se dedicado à formação política 
do proletariado e à difusão das ideias do comunismo, Pfemfert 
rejeitou a construção do socialismo através da força do Estado. 
Decepcionado com a aplicação do comunismo na União Soviética, 
aproximou-se de Trotski e continuou editando a revista até 
1932.3 A livraria Die Aktion, fundada em 1917, tornou-se ponto de 
encontro de poetas e pintores, visitantes notórios ou clandestinos, 
pensadores da esquerda e da vanguarda.

Os escritos de Carl Einstein requerem um olhar amplo, uma vez 
que entender seu pensamento exige colocar lado a lado vanguarda 
artística e vanguarda política, assim como incluir questões como 

3  Em “Lenin’s Infantile Disorder...and the Third International”, Franz Pfemfert 
(1920, p.421-428) critica a postura de Lenin e acusa a Terceira Internacional de 
criminosa e contrarrevolucionária por servir de instrumento do poder central e 
obedecer às tácticas do Partido Comunista Soviético. A questão dos privilégios 
dos intelectuais a serviço do poder foi abordada em “The function of intellectuals 
in society and their task in the proletarian revolution”, de Franz Seiwert e Franz 
Pfemfert (1923, p.281-285).
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a “responsabilidade política dos intelectuais”.4 Por trás dessa 
palavra de ordem estaria a questão dos privilégios dos professores 
universitários que, entre 1890 e 1933, enxergavam o conflito social 
como a marca da sociedade industrial (RINGER, 1969).5 Embora essa 
tensão tenha tido aspectos destrutivos e levado à transformação 
da Bildung em quase um título nobiliárquico, também produziu 
resultados criativos.

Contudo, embora seja necessário ler textos e acontecimentos 
em diferentes estratos, aqui tratamos apenas de compreender a 
realidade na origem da “responsabilidade política dos intelectuais”. 
Tais considerações exigem pensar a complexidade e diferenças entre 
“liberdade” no sentido político e “liberdade” na especulação filosófica, 
assim como a tendência das sociedades ocidentais a enxergar a 
liberdade a partir da dicotomia escravidão/autoritarismo, e não da 
ausência de liberdade. De fato, na Alemanha, a noção de liberdade está 
muitas vezes permeada por uma devoção social e política espontânea 
a uma comunidade, definida como Estado, sem distinção entre o Sacro 
Império Romano-Germânico, o Estado prussiano e o Estado alemão, e 
que tanto o império como o estado continuaram sendo chamados de 
Reich. O que permitia, talvez, que os intelectuais se identificassem com 
uma Alemanha em guerra, guardassem silêncio ou mostrassem falta 
de interesse diante da situação política6.

O ativismo e a luta pela liberdade de Carl Einstein se evidenciavam 
fundamentalmente na escrita, para ele indissociável de um 
posicionamento frente ao clima político e à ideologia dominante. 

4  Em discurso do 14 de maio de 1919, na Filarmônica de Berlim, apoiando a 
iniciativa da Räte Zeitung de criar uma Federação de Conselhos de Trabalhadores 
(MEFFRE, 2002, p.84).
5  Conforme Ringer, os “mandarins alemães” constituem uma elite social e cultural 
que deve seu status às qualificações intelectuais e não à herança ou à riqueza. Eles 
argumentavam que a legitimidade do estado não deriva do direito divino nem dos 
interesses da sociedade e sim dos serviços intelectuais e espirituais, ou seja, dos 
desejos de uma elite intelectual.
6  Ver proclama do 4 outubro 1914, apoiada por 93 intelectuais em apoio às ações 
do exército alemão no começo da 1a Guerra, intitulada “Manifesto of the Ninety-
three German Intellectuals”.
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Uma escrita que resultava da combinação de uma liberdade criativa, 
do processamento da situação objetiva e da conjuntura histórico-
social, que passou da opressão do império wilheminiano ao inferno 
nazista, com um breve intervalo durante a República de Weimar. 
Para ele, como para tantos outros intelectuais daquela época, uma 
das tarefas impostergáveis da classe em ascensão – o proletariado 
– era deixar de lado as concepções burguesas de cultura, de moral, 
de ética e estética. Em uma pequena autobiografia, escrita depois 
de 1928 e publicada em 1930, Einstein narra a sua experiência em 
uma sociedade estratificada e hierarquizada: a falta de charme de 
sua cidade natal; as lembranças dos prédios lúgubres da escola 
que, no passado, eram a prisão do castelo; a sensação duradoura 
da ignorância de professores que, em virtude de sua religiosidade, 
não acreditavam na lei de gravidade. O texto finaliza com a sua ida 
para Berlim, a entrada na Universidade e a publicação de Bebuquin, 
época na qual, diz ele, “tinha 20 anos e assim entrei na literatura” 
(1930a, p.111).

O exílio de Einstein em Paris, em 1928, certamente está 
relacionado com o momento sociopolítico e cultural. Não é 
irrelevante que, em 1923, a inflação e a desvalorização monetária 
chegassem a níveis alarmantes. Nem que, em 1924, o governo 
recém-eleito (conservador e de direita) da Turíngia declare a 
Bauhaus inviável, reduza os subsídios e pressione para que a escola 
seja fechada e transladada para Dessau em 1925. Nem o processo 
de blasfêmia contra Einstein, em 1922, pela publicação, em Berlim, 
de sua peça de teatro Die schlimme Botschaft (O mau Evangelho, 
1921), uma crítica à situação sociocultural daquela época que 
inclui os atores da sociedade de Weimar: escritores, jornalistas, 
filósofos, críticos, artistas, colecionadores, comerciantes, 
burgueses, industriais, o povo, verdugos, mercenários e espiões 
desfilam frente ao Cristo crucificado em uma Alemanha de 
pós-guerra. Fatos que contrastam com a indulgência diante da 
emergência de Adolf Hitler e a publicação de Mein Kampf (1924), 
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em Weimar, e que, junto com o “retorno à ordem”, as consignas de 
servir à pátria, cuidar da família e dos negócios esboçam o clima 
político e a hipocrisia da época.

Desde sua chegada a Paris em 1928, Carl Einstein vinculou-
se a duas iniciativas interessantes: a revista Documents, da qual 
foi cofundador junto com Georges Bataille, Michel Leiris (ambos 
dissidentes do surrealismo), Georges Wildenstein e Georges-Henri 
Rivière, e a transition, revista de mediação cultural entre Europa e 
Estados Unidos, concebida por Eugène Jolas e publicada em Paris 
entre 1927 e 1938. Além de Georges Bataille e Michel Leiris, a revista 
Documents contava com Marcel Griaule, Alfred Metraux, Paul 
Rivet, Marcel Mauss e outros participantes da missão etnográfica 
de Dakar-Djibuti, cuja consequência foi a reorganização do museu 
do Trocadéro (reaberto em 1937). Do lado da etnologia alemã, a 
revista publicou textos de Leo Frobenius, Eckart von Sydow, Hans 
Reichenbach e Emil Waldmann, e contou com Erwin Panofsky e Fritz 
Saxl entre seus colaboradores.

A favor de uma revolução linguística, transition, revista de 
orientação basicamente literária, publicou fragmentos de Finnegan’s 
Wake, de James Joyce, e contou com a participação de Fernand Léger, 
Joan Miró, Paul Klee e Hans Arp, entre outros. Incluiu traduções de 
autores franceses, alemães, austríacos, búlgaros, checos, suecos, 
polacos, russos; “foi Einstein o primeiro a me falar de Kafka, ele tinha 
uma esplêndida biblioteca de obras alemãs modernas na qual, uma 
vez descoberta, podia me lançar a vontade” (Jolas, Apud MEFFRE, 
2002, p.250). Ainda, Jolas enfatiza o posicionamento de Einstein a 
respeito das obras de autores jovens que aderiram à megalomania 
teutônica e, no número 16/17, de junho de 1929, anuncia a criação 
de uma seção sobre arte sob a direção de Carl Einstein, projeto que 
não prosperou. Nos números seguintes, a revista publica textos de 
Einstein como, por exemplo, fragmentos de Bebuquin, o poema 
“Entwurf einer Landschaft” (1930b), Obituary 1832-1932 (1932), um 
texto iconoclasta na ocasião do centenário da morte de Goethe, e o 
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manifesto “Poetry is vertical” assinado, entre outros, por Hans Arp, 
Samuel Beckett e Carl Einstein (1932).

Europa almanach (1925): trânsitos, focos e limites
Contudo, uma publicação anterior a seu exílio em Paris merece 

uma menção especial. Trata-se de Europa Almanach, uma compilação 
de imagens e textos sobre pintura, literatura, música, arquitetura, 
escultura, teatro, cinema e moda editada por Carl Einstein e Paul 
Westheim. Frequentemente citada entre os trabalhos de Einstein 
e representativa das diferentes opiniões na Europa de 1925, a 
Europa Almanach, publicada no ano do traslado da Bauhaus para 
Dessau, distingue-se pela relação imbricada entre imagens e textos, 
com a característica de que as imagens não ilustram os textos, 
nem os textos fazem referência às imagens. A configuração não é 
dada pela soma de artigos e imagens, tomados individualmente, 
e sim pela rede de diálogos, interferências e confrontos entre os 
distintos textos, ou entre textos e imagens. Apenas por citar alguns, 
encontramos um poema inédito de Rimbaud, textos de André Gide, 
Bertolt Brecht, El Lissitsky, Le Corbusier, Henri Rousseau, René 
Allendy intercalados com imagens de Brancusi, Matisse, Picasso, 
Tatlin, Malevitch, Giorgio de Chirico e Sonia Delaunay.

Antes de tratar de Europa Almanach, destacamos algumas 
particularidades do pensamento de Einstein e que atravessam 
a revista. Poeta de vanguarda, homem de letras que se tornou 
teórico da arte, Carl Einstein adjudicou à linguagem e à arte a tarefa 
de libertar o homem de imagens ossificadas e modos de pensar 
rígidos; foi um dos principais teóricos do cubismo, movimento que 
acompanhou de perto desde seus inícios. Desde seus primeiros 
textos Einstein faz referência à arquitetura recorrentemente. E, 
pelas menções constantes ao espaço, pelo modo como os textos 
são construídos, mais de uma vez nos deparamos com um aspecto 
arquitetônico, e não só porque a ideia de espaço foi discutida 
e reformulada por artistas, arquitetos, filósofos, matemáticos 
e cientistas na virada do século XX. Por um lado, a passagem da 



92

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

construção cézanniana para os planos intersectados do cubismo 
teve um impacto forte nos primórdios do Movimento Moderno na 
arquitetura, mas também nas disciplinas da História e Teoria da Arte 
daquela época. Por outro, a discussão dos pioneiros da arquitetura 
moderna e seus diversos posicionamentos atravessam escritos e 
projetos daquele período.

A modo de exemplo, o texto de Fernand Léger, “Les origines de 
la peinture contemporaine et sa valeur représentative” (As origens 
da pintura contemporânea e seu valor representativo, 1913), 
aproxima pintura e arquitetura em uma época em que críticos e 
historiadores utilizavam a poesia ou a música como referência; em 
“Deve a pintura ser inferior à arquitetura?” (1923), Mondrian faz 
uma defesa da integração entre pintura e arquitetura. Por outro 
lado, a experiência violenta da guerra e seus efeitos devastadores 
atravessaram o debate com uma dimensão social. Tocando a 
definição de arquitetura no manifesto Por uma arquitetura, 
definida por Le Corbusier como “o jogo sábio, correto e magnífico 
dos volumes reunidos sob a luz” (1923, p.13), o texto de Mondrian 
objeta o aspecto prático da discussão. Na época, a pintura era 
avaliada como

um jogo, uma fantasia. Comparada à arquitetura, 
à qual se atribui uma importância prática, 
“social”, ela não passa de mera “amenidade 
da vida” [...] Em geral, a arquitetura, embora 
não seja vista como um “jogo”, também não 
passa, por outro lado, de mera comodidade da 
vida. Em geral, a arquitetura se mostra como 
a manifestação prática e a pintura como a 
manifestação ideal da subjetividade humana, 
em lugar da expressão da emoção plástica. A 
emoção plástica é atualmente secundária e não 
primária – assim como na arte antiga – visto 
que toda plástica da forma prevalece sobre o 
puramente expressivo. O puramente expressivo 
não é uma reprodução da vida. É o seu oposto. 
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Ele é o invariável, o absoluto, em oposição ao 
caprichoso, ao mutável. (MONDRIAN, 1923, 
p.147-148 – grifo do autor)

Essa polêmica foi incorporada tanto na Europa Almanach 
(EINSTEIN, 1925) como no Almanach d’Architecture Moderne 
(LE CORBUSIER, 1925), uma resposta aos detratores do pavilhão 
de l’Esprit Nouveau na Exposição de Artes Decorativas de Paris 
(1925). Os dois almanaques compartem um mesmo texto de Le 
Corbusier: “Architekturwende” (Momento crucial da arquitetura), 
que na publicação francesa aparece sob o título “Un tournant”, 
no entanto, apesar das semelhanças nos títulos e de ter um artigo 
em comum, existem poucas similitudes entre as duas publicações: 
Europa Almanach percebe a arquitetura em sentido amplo, 
como operação, como verbo; Almanach d’Architecture Moderne, 
como substantivo, restrito à disciplina e, além disso, diferem 
substancialmente no que diz respeito ao uso das imagens. A 
modo de exemplo, no seu texto, Le Corbusier se expressa a favor 
de uma arquitetura como combinação harmônica de tecnologia, 
confort e aspirações espirituais, independente de cânones estéticos 
ultrapassados, contrária de frivolidades decorativas. Sua proposta 
– um chamado à sistematização e coordenação entre arquitetos, 
engenheiros e industriais –, visando uma produção moderna, 
racionalizada, estandardizada, de qualidade e preços baixos, 
responde às exigências do debate urbanístico: a arquitetura do 
futuro deveria, para Le Corbusier, ser tratada como uma questão 
de paisagem urbana. Ainda, a imagem que abre o texto tem como 
legenda a frase “taylorisação na preparação de concretos com ar 
comprimido” (1925, p.73). O mesmo artigo, traduzido ao alemão 
na publicação de Einstein, está problematizado com quatro croquis 
da cidade do futuro do próprio Le Corbusier e um desenho em 
nanquim de Moise Kisling. Juntos, imagens e texto, abrem o debate 
sobre arquitetura, técnica, serialização e busca de protótipos para 
resolver o problema habitacional do entreguerras. O desenho de 
Kisling, uma vista de uma cidade tradicional que a princípio não se 
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justificaria no artigo de Le Corbusier, nos apresenta duas realidades 
coexistentes. Por um lado, a arquitetura moderna, produzida em 
massa e estandardizada, construída e pensada como paisagem 
urbana. Por outro, a arquitetura e cidade tradicionais, resultado 
das culturas regionais e do patrimônio do passado. E esse debate 
atravessa a Europa Almanach de diversos modos.

Se bem muitas das descobertas inovadoras tenham começado 
na pintura, e Einstein tenha acompanhado o cubismo desde os 
primeiros anos, a Europa Almanach resulta do entendimento da 
arte como um todo, da discussão de vários expoentes de diferentes 
países com tradições e cunhos ideológicos distintos, sem estabelecer 
hierarquias nem fronteiras entre as categorias. A publicação capta 
um dos problemas éticos colocados à época: a busca de novas 
formas que resultem do momento histórico, e discute e processa 
os limites da arte moderna. A proposta, uma concepção ampla 
da Europa delineada por Einstein e Westheim, aproxima pintores, 
arquitetos, músicos, designers, poetas e escritores para além de 
fronteiras e nacionalismos, e apaga os limites entre os distintos 
campos do saber. Por último, por ter sido publicada na Alemanha, 
Europa Almanach também é um manifesto contra o isolamento dos 
intelectuais na época do surgimento de um provincianismo atávico.

As imagens, intercaladas nos textos, condensam e enraízam o 
debate em uma dimensão coletiva e impedem que os textos sejam 
tomados isoladamente; constroem uma relação tensa e criam uma 
instância intermediária entre o par inaceitável sensível e inteligível. 
Mas também envolvem e colocam o leitor/observador em um papel 
central, exigindo um engajamento visual e psíquico por parte do 
leitor. O conjunto de artigos, não ordenado tematicamente nem 
agrupado segundo a nacionalidade dos autores, abre uma discussão 
entre as diferentes propostas, reorganizando-se à medida que o 
leitor avança na leitura e escolhe os temas de seu interesse.

Outro exemplo da imbricação entre imagens e texto de Europa 
Almanach é a questão levantada por duas imagens de Gut Garkau, 
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um projeto de Hugo Häring, construído entre 1924 e 1926, inseridas 
no artigo de Fernand Léger, “Conférence über die Schau-Bühne” 
(Conferência sobre as artes cênicas, EINSTEIN, WESTHEIM, 1925, 
p.119-132), com a particularidade de não haver menção alguma a 
elas no texto.7 Arquiteto, teórico defensor de uma arquitetura livre 
e funcional, Häring compartiu durante alguns anos o escritório com 
Mies van der Rohe. Junto com Mies, Häring foi um dos fundadores de 
Der Ring em 1926, grupo heterogêneo com uma agenda funcionalista 
e contra a arquitetura historicista e políticas reacionárias de Ludwig 
Hoffman, arquiteto da cidade de Berlim. Foi também um dos membros 
fundadores do CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura 
Moderna) no congresso de La Sarraz (1928).

As imagens do estabelecimento agrícola inovador projetado 
por Häring não se reduzem a volumes retilíneos que interceptam 
seções curvas ou a estruturas de concreto intercaladas com tijolos 
e madeira. Elas também atestam uma alternativa aos postulados 
universalistas de Mies e Le Corbusier. Defensor de uma arquitetura 
livre e funcional, Häring considera a imposição da geometria 
ao projeto um dos maiores obstáculos para a arquitetura. A 
complexidade das soluções estruturais e a implantação de Gut 
Garkau, no terreno e na paisagem, sugerem que o arquiteto valeu-
se de modelos exploratórios como ferramenta para desenvolver 
relações complexas de espaço e forma. Insinuam, ainda, que seguiu 
de perto a construção e resolveu muitos dos problemas in situ 
(WILLIAMS, 2003), e dizem respeito a um projeto teórico inacabado 
de Häring, Die Ausbildung des Geistes zur Arbeit an der Gestalt (O 
treinamento da mente para o trabalho com a forma).8

Intercalado no texto de Léger também encontramos um 
pequeno desenho de Jean Cocteau, “O leitor” (LÉGER, 1925, p.121), 
com um brevíssimo texto de Fritz Landsberger intitulado “A perigosa 

7  Planta e axonometria do projeto de Hugo Häring. In: EINSTEIN, WESTHEIM, 1925, 
p.122-123. 
8  Os desenhos, projetos, fotografias e escritos desse trabalho teórico se encontram 
arquivados na Akademie der Künste, Berlim.
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pele honesta”, no qual destaca um detalhe representativo do cenário 
social. Mas o artigo de Léger trata das possibilidades plásticas nos 
ambientes populares. Entanto pintor, referente do cubismo e a favor 
de um estado de invenção constante, Léger defende a pesquisa 
plástica nas artes cênicas e distingue entre os artistas que arriscam 
invenções e aqueles que, instalando-se confortavelmente em dados 
de ordem geral, caem na imitação e no simbolismo literário. Ainda, 
incita a reconhecer e cultivar a realidade plástica dos fatos e gestos 
cotidianos e “não cessar de denunciar essas Escolas de Belas Artes 
oficiais e outras, inúteis e ridículas, dedicadas a restaurar épocas já 
desaparecidas e que mal se destacam” (LÉGER, 1925, p.131).

Nesse artigo, Léger realça a força plástica e o papel 
preponderante do elemento mecânico no filme de Abel Gance, La 
Roue (1922). No cinema, a força da imagem projetada não está na 
imitação dos movimentos da natureza e sim na capacidade de fazer 
as imagens ganharem vida e de tornar de fato visíveis aspectos 
antes apenas entrevistos. O enquadramento visual dos fragmentos, 
a potência expressiva e o ritmo acelerado, alternado com tomadas 
longas que articulam distintas cenas, fazem com que no filme de 
Gance a locomotiva se torne um ator-objeto, que colabora lado a 
lado com o ator do drama.9 No mesmo texto, Léger também cita La 
Création du Monde (1923). O balé tem cenografia e figurino do Léger, 
roteiro de Blaise Cendrars, coreografia de Jean Börlin, dançarino dos 
Ballets Suédois, música de Darius Milhaud e o valor poético de uma 
cosmogonia africana. Um detalhe: Darius Milhaud chegou ao Rio 
de Janeiro no carnaval de 1917, como secretário de Paul Claudel na 
embaixada francesa. Seu balé sinfônico O boi no telhado, composto 
poucos meses depois de sua partida do Brasil, em 1919, tomou o 
título emprestado de um tango de José Monteiro, um sucesso no 
carnaval de 1918.

9  Criador do cartaz do filme, em um texto de 1922, Léger avalia que ”Abel Gance, 
com La Roue, levou a arte cinematográfica ao plano das Artes Plásticas” (1922, p.56). 
Assim como no cubismo, os objetos não seriam apenas uma cenografia para um 
drama em termos de figura-fundo.
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A questão espacial em Europa Almanach inclui dois exemplos 
de propostas para um espaço vivo e dinâmico, criado pelo corpo 
em movimento: um artigo sobre o figurino do “Triadisches Ballett”, 
de Oskar Schlemmer (1925), um poema e uma recitação poética a 
respeito das roupas simultâneas de Sonia Terk Delaunay (CENDRARS, 
1915; DELTEIL, 1924). Professor da Bauhaus, Schlemmer investigou 
as possibilidades expressivas dos elementos da criação teatral: 
espaço, forma, cor, movimento e luz. O figurino, concebido como 
configuração espacial dos movimentos corporais, seria também 
expressão visível de uma anatomia interna. Vidro, metal, borracha 
e celuloide nas vestimentas teatrais possibilitam construções 
dinâmicas e estranhas que transformam a figura humana em uma 
figura artística, evitando qualquer intenção ilusionista ou expressão 
individual. Os elementos teatrais combinam o

abstrato formal e a cor;
o estático, o dinâmico e o tectônico; 
o mecânico, o automático e o elétrico;
o ginástico, o acrobático e o equilíbrio;
o cômico, o grotesco e o burlesco;
o sério, o patético e o monumental;
o político, o filosófico e o metafísico. 
(SCHLEMMER, 1925, p.191)

Ou seja, os movimentos contínuos e imprevisíveis de objetos 
e artistas no espaço e na luz geram uma multiplicidade de formas. 
O resultado é uma dança, síntese entre indivíduo e marionete, 
que deixa de ser teatral e abre novas possibilidades expressivas e 
configurações espaciais.

Crítica ao aspecto estático do cubismo analítico, a pesquisa 
têxtil de Sonia Terk Delaunay procurou sugerir um movimento vital e 
poético, fruto do contraste de cores intensas e formas geométricas. 
A sensação visual do ritmo das listras, zigue-zagues e espirais 
ultrapassaram a fronteira entre arte e artes aplicadas e libertaram 
a moda de formas rígidas. O poema “La Robe Simultanée”, de 
Blaise Cendrars, e a recitação poética “La mode qui vient à Mme. 
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Sonia Delaunay”, de Joseph Delteil, abrem um campo ampliado 
da pintura: dizem respeito a uma colagem que inclui movimento, 
tecidos e poesia. A complexidade do encontro entre formas 
verbais e formas visuais que atravessa a Europa Almanach, seja 
pelo uso de tipografias distintas, seja pela tensão entre imagem e 
textos, estaria resumida no título do poema de Cendrars, “La Robe 
Simultanée”. Além de fazer alusão à “La Prose du Transsibérien” 
de Cendrars e Delaunay, o título sintetiza a polêmica em torno 
do “simultâneo” como conceito estético. Na literatura, alguns 
defendiam a possibilidade do simultâneo na performance oral 
do poema; outros, no arranjo pictórico do poema na página. Nas 
artes visuais, o simultâneo admitia distintas compreensões: como 
síntese entre a lembrança e o visível, como interpenetração entre 
os objetos e o espaço circundante, ou ainda como representação do 
movimento e do fluxo temporal, associado ao futurismo. Em relação 
à Europa Almanach, o conceito estético de simultâneo diz respeito 
à multiplicidade de leituras que a publicação incita, assim como 
o Europa do título fala de uma configuração que, em um espaço 
transnacional e multilinguístico, buscou renovar as artes para além 
de qualquer regionalismo.

COnSIDeRAçõeS FInAIS
Poucos anos depois de publicação de Europa Almanach, devido 

às condições sociopolíticas e culturais, o antissemitismo crescente 
e o confinamento dos intelectuais na Alemanha da década de 1920, 
Einstein se exilou em Paris em 1928, e Westheim partiu para França 
em 1933, e em 1942 para México.

Sem dúvida, os artistas e literatos presentes na Europa Almanach 
revelam as conexões intensas criadas pelos editores ao longo dos anos, 
assim como o panorama de quase todas as vanguardas europeias da 
época, seja pela via do texto ou da imagem. A apresentação afirmativa 
dos desenvolvimentos nas artes é tensionada por intervenções 
irônicas e críticas a algumas tendências contemporâneas como, 
por exemplo, no artigo de Einstein, “Handbuch des Kunstwissens” 
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(Manual dos saberes das artes, 1925), ou nos breves comentários e 
desenhos nas margens dos textos.

Mas, dirigida a públicos diversos, a seleção de colaboradores 
diz respeito a uma tentativa de apagar as fronteiras entre as artes, 
aproximar os campos do saber, estimular a imaginação, apelar a 
uma comunidade artística internacional. Se bem que a prioridade 
está dada a Alemanha e França, todos os países da Europa estão 
representados. Como já foi dito, as relações pessoais e intelectuais 
de Einstein com a Rússia eram intensas; por outro lado, apesar 
da ambiência sufocante e a crise econômica depois da guerra, 
Berlim era o lugar de encontro entre os mundos da arte da Europa 
ocidental e da Rússia.10 Isso talvez ajude a entender porque o jornal 
Veshch-Gegenstand-Objet, criado por El Lissitsky e Ilya Ehrenburg 
em 1922, foi publicado em Berlim; assim como a “Erste russische 
Kunstausstellung” (Primeira exposição de arte russa, 1922), na 
galeria Van Diemen em Berlim, com o propósito de mostrar tudo 
o que constitui a história da arte durante a revolução e os anos 
da guerra.11 Uma exposição que Paul Westheim descreve como 
“uma decepção e ao mesmo tempo é a pesquisa artística mais 
interessante em anos [...] o que a nova arte russa tem para exibir 
não é arte mas sim uma série de problemas artísticos” (1922). De 
um modo muito interessante, Alemanha se situa num ponto médio 
entre a necessidade russa de criar um novo período arcaico, e a 
francesa, que tinha em Cézanne e Seurat base suficiente para se 

10  Desde o começo do século XX, os artistas russos participaram de exposições 
coletivas organizadas pela Neue Künstlervereinigung e Der Blaue Reiter, e 
exposições individuais organizadas por Hervarth Walden na sua galeria Der Sturm. 
Além da influência do Construtivismo Russo no design, vários artistas russos foram 
docentes da Bauhaus.
11  O objetivo dessa exposição foi de contestar as acusações de ‘barbárie 
bolchevique’ enfatizando a continuidade da arte. Dos quase 600 objetos expostos, 
apenas uma parte correspondia aos Esquerdistas, denominação que receberam 
os Construtivistas, Suprematistas e Cubo-futuristas. Nessa exposição, El Lissistky 
desenhou sua própria sala, na qual espaço e pintura constituíam uma unidade 
criativa. Segundo afirmou David Sterenberg no prólogo do catálogo da exposição, 
as obras do grupo Esquerdista revelam o trabalho de laboratório que precede à 
renovação da arte (STERENBERG, 1922).
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renovar e manter uma continuidade com a tradição. De um lado a 
França antiga, do outro, a Rússia revolucionária que, por princípio, 
recusa a tradição (WESTHEIM, 1922). Logo, não é de estranhar que 
Europa Almanach publique o poema “Ein warmes Wort für irgend-
welche Laster” (Uma palavra calorosa para qualquer vício, 1925) e 
“Ich” (Eu, 1925), um longo texto autobiográfico, ambos de Vladimir 
Maiakovski, assim como textos de El Lissitsky, Alexander Block e 
Malevitch, e obras de Chagall, Malevitch e Tatlin.

No entanto, o embate não se dá apenas nesse nível, já 
que a articulação complexa entre textos e imagens da Europa 
Almanach exige uma leitura ativa, capaz de superar tensões 
e contradições. Por um lado, o deslocamento continuo do 
ponto de vista na procura de uma compreensão mais ampla 
das questões; as relações abertas e dinâmicas não implantam 
uma única visão nem pretendem capturar uma diversidade. Por 
outro, encontramos possibilidades poéticas subjacentes, um 
modo específico de articular e juntar elementos diversos, a busca 
da forma mais eficiente para transmitir uma ideia, a potência 
de incluir o leitor como partícipe da produção de realidade. 
São algumas das características que resumem o conteúdo da 
Europa Almanach. Mas, na verdade, a publicação também é uma 
expressão da insatisfação com as tendências ecléticas da época. 
A rede de tensões visuais, as múltiplas discussões apresentadas 
como instâncias de coexistência de posturas opostas, e a recusa 
a definir ou descrever a arte e arquitetura modernas distinguem 
essa publicação de apenas um número. Restrita a um recorte 
espaçotemporal – a Europa de 1925 –, defende a arte moderna 
como totalidade, tanto mais sólida na medida em que resiste às 
conceitualizações do leitor/observador. No meio de mudanças 
dramáticas na organização do poder e do conhecimento, Europa 
Almanach redefine e reconfigura a realidade em tempos obscuros.

Poucos anos depois, no exílio em Paris, Einstein define a 
história da arte como “a luta de todas as experiências ópticas, dos 
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espaços inventados e das figurações” (1929, p.17). Sem dúvida, 
Einstein tinha essa compreensão da história da arte no horizonte 
na época de Europa Almanach, publicação que também é uma 
história das artes na Europa de 1925; uma história das artes que 
deixa de lado critérios evolucionistas, simplificações e reduções 
de processos artísticos, valores hegemônicos e hierarquias, 
que descarta idealismos e esteticismos. Uma história das artes 
que privilegia a metamorfose, com textos que dizem respeito à 
experiência vivenciada do espaço e levantam questões sem apelar 
a um encadeamento narrativo explicativo justamente por colocar 
em diálogo posicionamentos contrários.

ReFeRÊnCIAS
AAVV (1914). “Manifesto of the Ninety-three German Intellectuals”. In: 
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Manifesto_of_the_Ninety-Three_
German_Intellectuals Acesso em 13.Fev.2018.

CENDRARS, Blaise (1925). “La Robe Simultanée”. In: EINSTEIN, Carl; 
WESTHEIM, Paul (Eds.). Europa Almanach. Leipzig und Weimar: Gustav 
Kiepenhauer Verlag. p.206.

DELTEIL, Joseph (1925). “La mode qui vient à Mme. Sonia Delaunay”. In: 
EINSTEIN, Carl; WESTHEIM, Paul (Eds.). Europa Almanach. Leipzig und 
Weimar: Gustav Kiepenhauer Verlag. p.207-210.

EINSTEIN, Carl (1910a). “André Gide. La porte étroite”. (nº.31). In: BAACKE, 
Rolf-Peter; KWASNY, Jens (Eds.). Der Demokrat 2. Berlim: Medusa Verlag. 
p.32-35.

______. (1910b). “Claudels ‘Mittagswende’”. (nº.33). In: BAACKE, Rolf-
Peter; KWASNY, Jens (Eds.). Der Demokrat 2. Berlim: Medusa Verlag. p.41-42

______. (1910c). “Vathek”. (nº.11/12). In: BAACKE, Rolf-Peter; KWASNY, 
Jens (Eds.). Hyperion 2. Berlim: Medusa Verlag. p.28-31.

______. (1912a). “Brief über den Roman”. Pan 2, (nº.16). Berlim: Hammer 
Verlag. ; “Lettre sur le roman allemande” (1912). Tradução: Adolphe 
Malye. La Phalange 7. Paris. p.527-533. In http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k5418188d Acesso em 14.Fev.2018.



102

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

______. (1912b). Bebuquin oder die Dilettanten des Wunders. Berlim: 
Verlag Die Aktion. In: BAACKE, Rolf-Peter; KWASNY, Jens (Eds.). Berlim: 
Medusa Verlag. p.73-114

______. “Über Paul Claudel” (1913). Die weißen Blätter. Leipzig: Verlag 
der weißen Bücher, p.289-297. In: BAACKE, Rolf-Peter; KWASNY, Jens 
(Eds.). Berlim: Medusa Verlag. p.198-206

______. (1921). “Die schlimme Botschaft”. In: KWASNY, Jens; SCHMID, 
Marion (Eds.). Carl Einstein Werke. Band 2. Berlim: Medusa Verlag. p.147-199.

______. (1925). “Handbuch des Kunstwissens”. In: EINSTEIN, Carl; 
WESTHEIM, Paul (Eds.). Europa Almanach. Leipzig und Weimar: Gustav 
Kiepenhauer Verlag. p.225-226..

______. (1929). “Aphorismes méthodiques”. In: Ethnologie de l’art 
moderne. Apresentação e notas: Liliane Meffre. Marseille: André 
Dimanche Editeur. p.17-20.

______. (1930a). “Kleine Autobiographie”. In: MEFFRE, Liliane, SCHMID, 
Marion (Eds.). Carl Einstein Werke. Band 3. Berlim: Medusa Verlag. p.109-111.

______. (1930b). “Design of a Landscape”. Tradução: Eugène Jolas. In: 
JOLAS, Eugène; ELLIOT, Paul (Eds.). Transition 19-20. Paris: Transition Press. 
p.212-217. Disponível em http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6436280k 
Acesso em 13.Fev.2018.

______. (1932). “Obituary. 1832-1932”. Tradução: Eugène Jolas. In: JOLAS, 
Eugène; ELLIOT, Paul (Eds.). Transition 21. Haia: The Servire Press. p.207-214.

______.; et al. (1932). “Poetry is vertical”. In: JOLAS, Eugène; ELLIOT, Paul 
(Eds.). Transition 21. Haia: The Servire Press. p.147-149. Disponível em 
http://readysteadybook.co.uk/Article.aspx?page=poetryisvertical Acesso 
em 13.Fev.2018.

EINSTEIN, Carl; WESTHEIM, Paul (Eds.) (1925). Europa Almanach. Potsdam: 
Gustav Kiepenhauer Verlag; 

______. (1984). Europa Almanach. Edição fac-símile. Leipzig: Gustav 
Kiepenhauer Verlag.

HERDING, Klaus (1994). “Carl  Einstein: toujours à refuser les astreintes 
d’un milieu déterminé”. Revue Germanique Internationale, (nº.2). p.151-



103

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

164. In http://journals.openedition.org/rgi/464 Acesso em 11.Fev.2018.

LE CORBUSIER (2002). Por uma Arquitetura. São Paulo: Editora Perspectiva.

______. (1925). “Architekturwende”. In: EINSTEIN, Carl; WESTHEIM, Paul 
(Eds.). Europa Almanach. Leipzig und Weimar: Gustav Kiepenhauer Verlag. 
p.163-167.

______. (1925). “Un tournant”. Almanach d’Architecture Moderne. Paris: 
Éditions Connivences; Fondation Le Corbusier. p.73-76.

LÉGER, Fernand (1913). “Les origines de la peinture contemporaine et sa 
valeur représentative” In: Fonctions de la peinture. Paris: Gallimard. p.25-38.

______. (1965)[1922]  “La Roue, sa valeur plastique”. Fonctions de la 
Peinture. Paris: Gallimard. p.55-60.

______. “Conférence über die Schau-Bühne”. In: EINSTEIN, Carl; 
WESTHEIM, Paul (Eds.). (1925). Europa Almanach. Leipzig und Weimar: 
Gustav Kiepenhauer Verlag. p.119-132. Edição fac-símile. (Publicado 
também como “Le spectacle, lumière, couleur, image mobile, objet-
spectacle” [1924]. In: LÉGER. F. Fonctions de la Peinture [1965]. Paris: 
Gallimard. p.111-131).

MAIAKOVSKI, Vladimir (1925). “Ich”. In: EINSTEIN, Carl; WESTHEIM, Paul 
(Eds.). Europa Almanach. Leipzig und Weimar: Gustav Kiepenhauer Verlag. 
p.47-55.

______. (1925). “Ein warmes Wort für irgend-welche Laster”. In: EINSTEIN, 
Carl; WESTHEIM, Paul (Eds.). Europa Almanach. Leipzig und Weimar: 
Gustav Kiepenhauer Verlag. p.57-58.

MEFFRE, Liliane (2002). Carl Einstein (1885-1940). Itinéraires d’une pensée 
moderne. Paris: PUPS.

MONDRIAN, Piet (1923). “Deve a pintura ser inferior à arquitetura?”. 
Neoplasticismo na pintura e na arquitetura. 1917-1942. Tradução: João 
Carlos Pijnappel. São Paulo: Cosac & Naify.

PFEMFERT, Franz (1920). “Die “Kinderkrankheit” und die Dritte 
Internationale”. Die Aktion 10, (nº31-32). Berlim. p.421-428. In 
ht tps:// ia801304.us.archive.org /31/items/DieAktion10jg1920/
DieAktion10jg1920.pdf Acesso em 13/02/2018; ______. “Lenin’s Infantile 



104

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

Disorder... and the Third International”. In http://www.marxists.org/
archive/pfemfert/1920/08/07.htm Acesso em 13.Fev.2018.

RINGER, Fritz (1969). The decline of the German Mandarins: the German 
Academic Community 1890-1933. Londres: Wesleyan University Press. p.1-13.

SCHLEMMER, Oskar (1925). “Der theatralische Kostümtanz”. In: EINSTEIN, 
Carl; WESTHEIM, Paul (Eds.). Europa Almanach. Leipzig und Weimar: 
Gustav Kiepenhauer Verlag. p.189-191.

SEIWART, Franz; PFEMFERT, Franz (1923). “The function of intellectuals 
in society and their task in the proletarian revolution”. Die Aktion 13, 
(nº.21-22). Berlim. p.281-285. In https://libcom.org/library/function-
intellectuals-society-their-task-proletarian-revolution-franz-seiwert-
franz-pfe Acesso em 13.Fev.2018.

STERENBERG, David (1922). “Foreword”. Catalogue of the First Exhibition of 
Russian Art.Berlin: Van Diemen Gallery. In https://modernistarchitecture.
wordpress .com/2010/10/22/david-shterenberg%E2%80%99s-
%E2%80%9Cforeword%E2%80%9D-to-the-catalogue-of-the-first-exhibition-
of-russian-art-van-diemen-gallery-berlin-1922/ Acesso em 18.Fev.2018.

WARNKE, Martin (1989). “On Heinrich Wölfflin”. Representations, 
(nº.27). p.172-187. In http://www.jstor.org/stable/2928489 Acesso em 
11.Fev.2018.

WESTHEIM, Paul (1922). “Die Ausstellung der Russen” . Das Kunstblatt 
6, Weimar. p.493-498. In https://modernistarchitecture.wordpress.
com/2010/10/22/paul -westheim%e2%80%99s-%e2%80%9cthe-
exhibition-of-russian-artists%e2%80%9d-1922/ Acesso em 18.Fev.2018.

WILLIAMS, Alan (2003). “Architectural modeling as a form of research”. 
Arq: Architectural Research Quarterly, 6(4), 337-347. In http://journals.
cambridge.org Acesso em 16.Mar.2011.



105

L’etOILe de Mer, de MAN rAY
Guilherme Bueno (UFMG)

No Dictionnaire Abrégé du Surrealisme, publicado por Éluard 
e Breton em 1938, consta no verbete “filme”, após uma breve 
listagem das principais realizações dos seus artistas (Emak Bakia, 
L’Étoile de Mer, Anemic Cinema, La Perle, O cão andaluz e A Idade 
de Ouro) o seguinte comentário críptico atribuído a Salvador 
Dalí: “O que se pode esperar do surrealismo e o que se poderia 
esperar de um certo cinema dito cômico é tudo que merece 
ser considerado” (ELUARD, 1968, p.745). É sabida a relação dos 
surrealistas com a linguagem cinematográfica, não só por suas 
próprias criações (merece ser incluída nessa lista Dreams that 
Money can buy [Sonhos que o dinheiro pode comprar], de Hans 
Richter, produzido uma década depois da redação desse verbete, 
e La coquille et le clergyman [A concha e o clérigo], de 1926, cujo 
roteiro foi redigido por Artaud), responsável por uma riqueza de 
títulos comparável aos cinemas expressionista e construtivista 
– com a notável diferença de, no seu caso, a autoria ser menos 
segmentada do que naquelas duas outras correntes – mas também 
por uma regular prática crítica, seja movida pelo ganha-pão, seja 
pelo poder evocatório das imagens com seus esquemas de edição, 
seja por se tratar de uma linguagem menos sobrecarregada pelo 
fardo da história e cuja falsa aderência ao realismo a tornava 
especialmente instigante e desafiadora, dispondo assim de uma 
suspensão de objetividade, embaralhando seu esquema narrativo 
e recepção perceptiva e sensorial. Porém, não passa despercebida 
a aparente encruzilhada dessa dedicação ao cinema – uma arte 
que exige um considerável grau de racionalização e organização 
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de sua cadeia produtiva – ser posta ao serviço de uma construção 
imagética que se empenha em sabotar a crença na câmera, 
ademais modelo por excelência de uma mecanização. Poderia 
haver uma escrita automática e liberatória no cinema?

Essa pergunta é a nossa pedra de toque nas considerações 
acerca de L’Étoile de Mer, de Man Ray, filmado a partir de um 
poema-roteiro homônimo de Robert Desnos, apenas redescoberto 
nos arquivos do MoMA1 na década de 1970. A relação entre palavra 
e imagem aqui detém uma particularidade, na medida em que nos 
deparamos com algo que é mais do que um poema visual e gravita 
(talvez desdobrando) o estratégico descompasso e estranhamento 
continuamente explorados pelos surrealistas, quando punham 
em atrito a fotografia e sua legenda – o abismo entre referencial 
e significado (talvez frequentemente explorado pela poesia na 
elaboração de seus motivos), por meio do qual, dentre outras coisas, 
Rosalind Krauss apontaria para a questão do índice; apropriando-
nos do termo usado por Man Ray em outra obra sua, trata-se de 
um cinepoema. Colocar as coisas desse modo levanta um primeiro 
ponto: nessa estrutura articuladora entre palavra e imagem, o 
poema não é mais descrito por uma representação, isto é, como 
a ilustração que o acompanha. Esclareçamos: a prática de ilustrar 
poemas antecede em muito a modernidade, servindo às vezes como 
um espelho ao texto, outras tantas como uma sugestão por meio da 
qual dispúnhamos de um acessório para visualizar um motivo, uma 
cena ou uma “atmosfera” lírica sugerida pela escrita. E mesmo se 
reduzíssemos o caso Man Ray/Desnos ao âmbito texto-ilustração 
(o que não é nosso propósito), ele estaria longe de ser inédito para 
a arte moderna (essa prática chegou invertida ao cinema mudo, 
com os intertítulos existindo para contextualizar uma determinada 
sequência; e, no âmbito da poesia, numa inversão similar, em 
Les Mains Libres, que Éluard ilustra com poesias um conjunto de 
desenhos de Man Ray).

1  Museum of Moderm Art (MoMA). [Nota do editor]
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Manet ilustrou Mallarmé, Picasso colaborou com Éluard 
e Aragon e temos ainda o episódio singular dos caligramas de 
Apollinaire (que a seu modo condensavam aquelas duas formas de 
representação), afora outras parcerias dos escritores surrealistas 
com artistas como Max Ernst e, novamente, Man Ray. Insistimos 
que L’Étoile de Mer é algo distinto disso, uma vez que as imagens 
não são meras “traduções” de versos, outrossim, nessa obra 
projetada pela primeira vez em 1928 (e, fato curioso, conta com 
a presença dentre seus espectadores, na première de um filme 
que posteriormente abriria as sessões de O Anjo Azul, de um 
certo “Cavalcanti”, que desconfiamos ser ninguém menos do que 
Di Cavalcanti) transpõe-se para a linguagem cinematográfica um 
atravessamento familiar àquele que mesclava desenhos e textos 
nos exercícios de escrita automática. Estaríamos diante de um 
“filme automático”, para o qual pareciam haver precedentes 
com os experimentos de Man Ray em Emak Bakia e Le retour 
à la raison ou do René Clair de Entr’acte, com suas aparentes 
colagens aleatórias de fotogramas? Sendo mais preciso, imagens 
e versos constituem um todo entrelaçado, uma obra híbrida – o 
próprio Desnos sugere isso ao se remeter ao filme: “Eu confiei 
o manuscrito a Man Ray e parti em viagem. No retorno, o 
filme estava terminado. Graças as operações tenebrosas pelas 
quais ele constituiu uma alquimia das aparências, em favor de 
invenções que deviam menos a ciência do que a inspiração, Man 
Ray construiu um domínio que não pertence nem mais a mim e 
nem de fato a ele”. Cadavre exquis. Os limites da autoria, assim 
como aqueles outrora reguladores da fronteira entre palavra e 
imagem, cancelam-se naquilo em que uma se materializa sob a 
forma da outra, ao mesmo tempo em que uma nasce estimulada 
pela outra. Comparado ao aleatório dadaísta, nesse aspecto há 
um diferencial importante, naquilo em que o acaso assume a sua 
dimensão mágica do maravilhoso explorada pelos surrealistas. 
Diga-se mais: no filme, não há verso que não seja sucedido não 
por outro, mas por uma tomada cinematográfica, operando uma 
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descontinuidade com a prática convencional de leitura. É como 
se cada um deles fosse ora infiltrado, ora explodisse como uma 
supernova de imagens. Visto assim, Man Ray vai muito além de 
apenas criar a dita “atmosfera” do poema.

Isso posto, é possível escrever com imagens? Abstraídas as 
ancestrais questões de que toda escrita é um desenho, da pintura 
como poesia muda e da poesia como pintura falante (aqui temos, 
de um modo ou de outro, algo senão falante, no mínimo sonoro), 
no fundo esse é nosso problema central. Identificável no dada, ele 
tocava agora o surrealismo. Na trilha de Desnos também estava outro 
interlocutor regular de Man Ray, Marcel Duchamp. Ao nos referirmos 
a ele, é tão somente para indicar que a pergunta aqui lançada foi 
explorada em paralelo por Duchamp em Anemic Cinema e em uma 
série de obras-chave suas. De fato, os três partilhavam um apreço 
especial pelos jogos de palavras e anagramas: trocadilhos como 
Apolinaire enameled, ou ainda os rotorelevos de Anemic Cinema são 
aparentados das técnicas de escrita de Desnos, que nos mesmos 
anos fizera em seus manuscritos de 1923 um conjunto de retratos 
dos surrealistas sobrepondo trocadilhos textuais e visuais (Figura1) 
que exploravam rimas internas e junções gráficas numa erupção de 
textos “clandestinos” com palavras que se concluíam não por uma 
sílaba, mas por desenhos (Desnos, ainda que Breton dissesse que 
ele nunca encontrara pessoalmente Duchamp, escrevera inclusive 
um apanhado de textos incorporando telepaticamente, como 
dizia, a figura de Rrose Sélavy). Se recorremos a isso, foi com o 
intuito de pensarmos nas rimas, assonâncias e aliterações sonoras 
de Desnos no filme (Si belle! Cybele?, provavelmente incluída por 
iniciativa própria de Man Ray, pois que o verso consta de outra obra 
do poeta, Deuil pour deuil) transformadas em rimas, assonâncias 
e aliterações “visuais” na câmera de Man Ray, assim como nos 
paralelismos simbólicos e de transferência construídos a partir das 
sugestões de Desnos (como no ladeamento entre a estrela do mar e 
um pé feminino, [Figura 2]).
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Figura 1. Robert Desnos. Manuscrito com retrato dos surrealistas e outros poetas, 1923.

Figura 2. Man Ray. Fotograma de L´Etoile de Mer, 1928
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Antes de uma rápida consideração sobre a sinopse, convém 
indicar nossa segunda hipótese: o filme deriva da noção de objeto 
proposta pelos surrealistas, apresentada no mesmo dicionário 
de 1937, sendo ela fundamental para mapearmos essa dimensão 
de transcriação reconhecida na película (para nós, brasileiros, 
que acreditamos só conhecer o poema objeto nos anos 1950 
numa frente anti-surrealista, esse não deixa de ser um problema 
interessante, ainda que não nos caiba aqui). O verbete, de Éluard, 
enfim, diz:

Objeto – os readymades e readymade 
assistidos, objetos escolhidos ou compostos a 
partir de 1914 por Marcel Duchamp, constituem 
os primeiros objetos surrealistas. Em 1924, 
no Discurso sobre o pouco de realidade, 
André Breton propõe fabricar e colocar em 
circulação “alguns desses objetos que não 
se percebe senão no sonho” (objeto onírico). 
Em 1930, Salvador Dalí constrói e define os 
objetos de funcionamento simbólico (objeto 
que se presta a um mínimo de funcionamento 
mecânico e que é baseado sobre os 
fantasmas e representações suscetíveis 
de serem provocadas pelas realizações de 
atos inconscientes [...] Sobre a passagem do 
surrealismo se produz uma crise fundamental 
do objeto. Apenas o exame bastante atento das 
numerosas especulações às quais esse objeto 
se fez publicamente presente podem permitir 
de abarcar sem dúvida em toda a sua extensão 
a tentação atual do surrealismo (objeto real e 
virtual, objeto móvel e mudo, objeto fantasma, 
objeto interpretado, objeto incorporado, ser-
objeto, etc.). Paralelamente, o surrealismo 
chamou a atenção para as diversas categorias 
de objetos existentes para além dele: objeto 
natural, objeto perturbado, objeto encontrado, 



111

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

objeto matemático, objeto involuntário, etc2. 
(1968, p.760-761)

Digamos que era isso – um filme ser disparador da mesma 
irrupção atribuída ao objeto – que Desnos esperava do cinema; 
ele deveria possuir similar potência transbordante. A relativa 
liberdade com que Man Ray trabalhou com suas indicações 
(sobretudo quando considerado que o artista americano não era 
um surrealista fiel, ainda mais nesse momento em que o próprio 
Desnos se encontrava rompido com Breton) confirmavam não 
apenas essa condição multiforme e de funcionamento ativador 
do objeto – uma questão, aliás, que dava o tom do interesse 
dos surrealistas pela psicanálise – mas confeririam ao filme 
(metaforicamente) esse estatuto (o filme é um objeto). Que se 
compare com um comentário de Desnos em uma crítica sobre 
cinema publicada em 1925:

Existe um cinema mais maravilhoso que todos 
os outros. Aqueles dados a sonhar sabem bem 
que nenhum filme pode igualar em imprevisto, 
em trágico esta vida indiscutível a qual seu 
sonho é consagrado. O gosto, o amor do 
cinema participam do desejo do sono. Na falta 
da aventura espontânea que nossas pálpebras 

2  ELUARD, Paul. “Dictionnaire abrégé du surréalisme (en collaboration avec André 
Breton)”. In: ELUARD, Paul (1968). Oeuvres complètes, I. Paris: Gallimard (Bibliotèque 
de la Pléiade). p.760-761. Compare-se com o seguinte trecho de Breton em L’amour 
fou: “Uma tal beleza [a beleza convulsiva] não poderá se desencadear senão a partir 
do sentimento pungente da coisa revelada, senão da certeza integral procurada 
pela irrupção de uma solução que, em função de sua própria natureza, não poderia 
chegar anós pelas vias lógicas ordinárias. Com efeito, trata-se, em caso semelhante, 
de uma solução com certeza adaptada rigorosamente e todavia, bastante superior 
à necessidade. A imagem, tal como ela se produz na escrita automática, sempre se 
constituiu para mim como um exemplo perfeito. Do mesmo modo, posso desejar 
ver que se construa um objeto bastante especial, respondendo a uma fantasia 
poética qualquer. Esse objeto, em sua matéria, em sua forma, eu o preveria mais 
ou menos. Ocorre-me agora de descobri-lo sem dúvida único dentre os outros 
objetos fabricados [...] Ocorre sempre de que o prazer existe aqui em função da 
dessemelhança existente entre o objeto desejado e a descoberta [la trouvaille]”. 
BRETON, André (1937). L’amour fou. Paris: Gallimard. p.20-22.
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deixam escapar ao despertar, vamos às salas 
escuras procurar o sonho artificial e talvez 
o excitante capaz de povoar nossas noites 
desertadas. Eu gostaria que um diretor de 
cinema se apaixonasse por esta ideia [...] Não 
se trata mais da lógica, da construção clássica, 
nem de bajular a incompreensão do público, mas 
de coisas vistas, de um realismo superior, uma 
vez que ele abre um novo domínio a poesia e ao 
sonho. (1999, p.186)

Juntando as partes: a “escrita” de L’Étoile de Mer, com seus 
jogos de deslizamentos visuais e ressonâncias textuais, progride a 
partir da irradiação e repetição de um objeto mágico: uma estrela 
do mar, pertencente a Desnos. O poeta, no seu relato, refere-se 
a ela como deflagradora da lembrança de uma mulher amada e 
perdida. O tipo de associação por ele sugerida era usual, ecoando a 
disponibilidade de Breton para o “acaso objetivo”, que percorreria 
tanto sua curiosidade aguda pela fotografia (cendrier Cendrillon) 
como a estrutura de seus romances Nadja, Les vases communicants 
e L’Amour Fou. Em todos eles há um objeto-evento que transcende 
seu significado e uso comuns, acessando uma dimensão convulsiva 
que se infiltra no real, corroendo sua estabilidade e coerência ao 
ponto extremo em que realidade “externa” – objetiva – e aquela 
subjetiva e proveniente da imaginação e do inconsciente desfaçam 
suas fronteiras (esse mesmo dispositivo apareceria no Cão Andaluz, 
com uma pequena caixa recorrentemente presente no filme, 
mas pode ser identificado no cinema expressionista de Pabst em 
Segredos de uma alma [Geheimnisse eines Seele]; em todos esses 
casos o objeto era algo apenas dentro do filme a ilustrar um 
determinado tema, e não uma extensão dele para a própria função 
do cinema). Sua objetidade é não menos enigmática porque tendo 
como matéria a imagem, guarda um quê de incorpórea e espectral. 
Se comparamos com os jogos de escrita automática, eles de um 
modo ou outro detinham a fisicalidade da folha de papel; L’étoile 
de mer fala de um objeto que existe como triplo espectro: como 
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vimos, Desnos sempre acreditara na força imersiva provocada pelo 
cinema em seu espectador, isto é, o cinema possui essa qualidade 
esperada do objeto surrealista; do ponto de vista físico, ele explicita 
uma ausência a nós projetada pelo cone de luz (uma fantasmagoria 
inerente a todo cinema, aliás), a espelhar o tema subjacente do filme 
(o amor que só existe como vestígio em outra coisa); mas é também 
a assombração mnemônica desse episódio que retorna ao presente, 
naquilo em que a estrela lhe reconduz oniricamente a esse algo 
perdido e distante no passado, reinscrevendo-o incontornável– e 
irremediavelmente no aqui-agora. A estrela do mar, aliás, assume 
um valor não menos multifacetado, pois além de se colocar como o 
duplo desse episódio sentimental frustrado, aciona uma evocação 
metalinguística em relação a própria linguagem do cinema (Figura 
3), como depreenderíamos de uma divagação do poeta em outra 
de suas críticas: “A vida, esse farol de um fogo voltigeante [en 
tournant], determina no céu belas estrelas do mar. Os dias e as 
noites se sucedem como feras sedutoras e, se elas se parecem, a 
culpa é do domador” (DESNOS, 1999, p.187).

Figura 3. Man Ray. Fotograma de L´Etoile de Mer.
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O farol, tal como o projetor de uma sala de exibição, nos revela 
um objeto de encanto e sedução, como o são as divas dos filmes. 
Do mesmo modo, fala de um outro duplo: a imagem das estrelas do 
mar sobre a tela do céu onde deveriam existir na realidade estrelas 
de luz perfaz a analogia do cinema como misterioso “substituto” do 
mundo real. Por fim, a associação erótica implícita na sobreposição 
da estrela do mar à figura do desejo numa “visão” cinematográfica 
não é um exagero interpretativo do texto de Desnos, uma vez 
que ela surge no contexto de uma resenha crítica dedicada a essa 
latência atribuída ao cinema, que se via então convivendo com os 
apuros da censura, do moralismo e do pudor dos estúdios. Aliás, na 
sua apresentação fílmica por Man Ray, ela – a estrela do mar – em 
mais de um momento suscita algo como a multiplicação do tema 
da “vagina dentada” ([Figura 4] a vagina-boca como voz da poesia 
e a silhueta da estrela como imagem visual do corpo reunidos num 
mesmo objeto), inclusive quando, numa cena de dupla exposição, 
essa mesma estrela-vagina se sobrepõe a um punhal (Figura 5) 
simbolizador da morte – morte como metáfora desse amor perdido 
e subsequente castração (que não deixa de ser uma variação da 
dualidade amor/morte tão cara ao escritor).

Figura 4. Man Ray. Fotograma de L´Etoile de Mer.
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Figura 5. Man Ray. Fotograma de L´Etoile de Mer

Em resumo, a estrela do mar é um motivo pulsante e pulsional 
sob o qual se cristaliza sua visão do cinema e da poesia como uma 
linguagem por excelência não só da imaginação, mas no mesmo 
tom, do desejo e do anseio de libertação individual e subjetiva.

Isso posto, falemos da sinopse e do filme especificamente. O 
poema de base, datado de 1928 (a se crer na história de ter sido 
apresentado a Man Ray durante um jantar oferecido antes de 
Desnos partir em viagem), segue abaixo:

Qu’elle est belle
Après tout

Si les fleurs étaient en verre
Belle, belle comme une fleur en verre
Belle, belle comme une fleur de chair

Vous ne rêvez pas!
Belle comme une fleur de feu

Les murs de la santé
Qu’elle “était” belle
Qu’elle “est” belle 

(DESNOS, 1999, p.421)
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Desnos deixou um roteiro, como dito acima, relativamente 
detalhado, indicando cenas e a trilha sonora que as acompanharia 
(Man Ray tomaria algumas liberdades em relação a ele, sobretudo 
com a trilha sonora). Começa com uma visada das pernas de um 
casal caminhando na rua, adentrando em seguida um quarto 
(donde surge um primeiro trocadilho verbo-visual erótico entre 
os dentes da mulher e suas roupas íntimas: “Les dents de femmes 
sont des objets si charmants... [vem logo após a imagem de uma 
meia-calça feminina rendilhada no alto, en dentelle]... qu’on ne 
devrait les voir en rêve ou à l’instant de l’amour” – que não passe 
despercebida nossa observação anterior sobre a estrela/vagina 
dentada [Figura 6]).
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Figura 6. Man Ray. Fotograma de L´Etoile de Mer

Após a mulher despir-se, ele parte. Em seguida, o tema é uma 
vendedora de jornais que o homem acompanha até um canto escuro 
da rua, dela ganhando uma estrela do mar, contemplada por ele em 
seu quarto. Crescentemente o tema da estrela do mar se intercala 
novamente ao indivíduo e suas projeções libidinais, entremeadas 
com sequências na cidade. Como desenlace, o casal do início retorna, 
numa cena em que no meio da mesma caminhada de abertura, um 
segundo homem aparece, roubando o amor do primeiro.

O que pareceria mera descontinuidade imprime seu sentido 
no que uma associação puxará outra e seu eventual nexo só se 
consumará se admitirmos seu desenvolvimento como nas cadeias de 
visões surgidas em sonho. Desnos deixa isso claro quando comenta a 
realização de Man Ray: “Que não se espere aqui uma exegese sábia 
das intenções do diretor. Não se trata disso. Trata-se do fato preciso 
de que Man Ray, deliberadamente triunfando da técnica, ofereceu-
me a mais elogiosa e emocionante imagem de mim mesmo e de 
meus sonhos” DESNOS, 1999, p.426). O que inicialmente seria um 
poema, vira outro poema – vira também outra obra – nessa espécie 
de transubstanciação na qual a imagem cinematográfica encarna a 
imagem mental do texto, seja do escritor ou do leitor.

Não vamos explorar detalhes das questões técnicas de 
L’Étoile de Mer, examinadas criteriosamente por Kim Knowles em 
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A cinematic artist: the films of Man Ray (na verdade ela não se 
limita a isso, retraçando a história de sua produção nesse meio e 
de suas inúmeras implicações conceituais), até porque, apesar de 
termos falado muito até agora de filme e de cinema, esse não é, a 
rigor, nosso tema, e sim do que há especificamente nesse episódio 
que nos faz ver o processo segundo o qual um poema pode existir 
como filme no surrealismo, ou, melhor dito, como método de 
correspondência (penso no sentido baudelairiano do termo) e de 
uma poética-plataforma da fluidez, como naquilo que concerne a 
escrita automática e a figuração dos sonhos. Assim sendo, como 
tais situações apontam para uma perspectiva dos processos da 
criação surrealista nas quais o poema absorve distintas hipóteses 
de materialidade como problema de fato textual. Isto é, o texto 
surrealista não se encerra nas palavras, mas só existe explicitando 
esse seu novo corpo. Corpo esse que abriga experiências inovadoras 
não só pela consistência das imagens, mas na razão de ser da 
existência delas3.

Um cotejo com as anotações de Rosalind Krauss sobre a prática 
fotográfica dos surrealistas nos é útil. Não só no que ela nos adverte 
sobre o poder da moldura, capaz de ativar um teor subversivo e 
inesperado da imagem conforme ela nos é dada a ver (para o qual 
ela usa como exemplo o Monument à D.A.F. de Sade) – uma moldura 
pode ser o enquadramento, o corte, assim como a legenda – , mas por 
extensão naquilo em que ela atua diretamente sobre o significado 
aderido à imagem pelo texto (em nosso objeto, a equação seria 
o significado aderido ao texto pela imagem); ademais, conforme 
mencionáramos, a fotografia dentre os surrealistas transformava o 
seu fictício “aqui-agora” numa ação de colapso temporal – ou seja, 
nessa demolição de uma técnica narrativa convencional –, pois mais 
do que falar de uma relação subjetiva com a temporalidade, aquelas 
imagens tornavam arbitrárias e escorrediças quaisquer distinções 
entre realidade e delírio nelas implícitas. Esse interesse por um 

3  Essa sobreposição, considerada no caso artes plásticas e cinema, seria um dos 
motes de Dreams that money can buy.
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descompasso temporal, quebrando a linearidade e a plausibilidade, 
ou seja, abrindo margem para que a narrativa torne-se absurda em 
função de seu desajuste perante o tempo presente, já mostrara-se 
implícito antes das investidas cinematográficas, não só em Breton, 
mas no próprio Desnos, quando escreve seus Três Livros de Profecias 
(1925) para seus colegas de grupo (“Péret, faça bom proveito de 
seus próximos dez anos, apesar da prisão e da miséria” (DESNOS, 
1999, p.272) – e Man Ray faria algo semelhante na conclusão de seu 
episódio em Dreams that Money Can Buy, ao datar um livro “que 
retrata exatamente nossa época” – 1947 – como 1950), fazendo 
com que o presente concreto deles se torne estranho, quando 
relacionado às extravagantes visões de futurologia criadas pelo 
autor de Corps et Biens.

O problema narrativo, quando inclui o uso da imagem visual 
(aqui não cometemos uma redundância, pois indicamos existirem 
outros tipos de imagem) ganharia outro viés, ao acrescentarmos: 
quais as consequências quando ela passa a existir em movimento 
(e junto a elas o texto também “se move”)? Do ponto de vista 
de um embaralhar sequencial, ele se manifestara também no 
Cão Andaluz, na medida em que a progressão das cartelas com 
os intertítulos simplesmente cria um ziguezague a ponto de não 
sabermos onde ou quando começam e terminam as ações de 
suass personagens e ao quê sucede o quê. O primado de uma 
ação – que se lembrarmos da equação classicizante de Lessing 
no século XVIII deixava ao encargo da poesia o desenrolar de 
uma cena em quadros sucessivos e restringia as artes plásticas 
a escolherem a contenção em um momento decisivo – ativa os 
novos dispositivos modernos de sua conformação, uma vez que, 
para simplificar as coisas, ao termos imagens em movimento, 
deparamos com “quadros sonoros” que visualmente seguem uns 
aos outros sem necessariamente exporem uma ordem plausível, 
sequer convergindo para um clímax, uma virada. Esses quadros, 
insistamos, não são nada generosos com os propósitos de clareza; 
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ao contrário, seu sentido só existe a partir do espectador-leitor. 
Poupando-nos de repetir a descrição do regime em – perdoem-me 
a expressão desgastada – “dobras rizomáticas” do contato entre 
real e inconsciente (e, por extensão, de suas implicações de como 
o fio da história é substituído pelo emaranhado), um dos aspectos 
mais interessantes dos registros de Man Ray é a alternância entre 
tomadas visualmente mais “legíveis” e outras em que, graças ao 
uso de uma placa de vidro coberta com gelatina (dentre outras 
razões para evitar que a censura proibisse algumas partes [Figura 7]), 
a cena ganha textura difusa, semiabstrata.

Figura 7. Man Ray. Fotograma de L´Etoile de Mer

A primeira interpretação disso é direta: foi um jeito de 
ressaltar um clima onírico e não-objetivo e de “despersonalizar” 
as personagens, fazendo com que sobre suas vagas faces nós nos 
projetemos nelas, isto é, abrindo o filme a ser menos entendido do 
que interpretado (que se pense nesse papel ativo do espectador 
quando consideramos o recorrente uso da câmera como algo 
que ratifica uma verdade por ela testemunhada). Acrescente-
se, contudo, que a indiferença em segmentar rigidamente o que 
seriam as sequências de “vigília” daquelas do sonho intensificam 
esse desejo por desconcertar o público (a tomada da estrela do 
mar e do pé é a única em que existe uma versão “nítida” e outra 
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“embaçada”, reiterando seu caráter emblemático). Tais recursos 
partilham de um propósito já inerente aos seus rayographs, que 
pelo contato direto entre um objeto com o papel fotográfico na 
exposição, deixavam a um só tempo registrada a sua ausência 
(diríamos até a sua descomodificação) e a aparência abstrata de 
seu espectro. As passagens em que a imagem perde sua nitidez 
reiteram o mesmo efeito.

O emprego das imagens em movimento traz outra consequência 
no interior do surrealismo. Voltemos a duas ocasiões em que ela fora 
tematizada. Imagem, no singular, é objeto de mais um significativo 
verbete do Dictionnaire Abrégé, mas antes disso, sua fixidez fora um 
elemento-chave para Breton, expresso desde as primeiras páginas 
de L’Amour Fou. No Dictionnaire... ela é definida como segue:

A imagem surrealista mais forte é aquela que 
apresenta o grau mais elevado de arbitrário, 
aquele que requer o máximo de tempo para 
traduzir em linguagem prática, seja porque 
ela engloba uma enorme dose de contradição 
aparente, seja porque um de seus termos 
curiosamente tenha sido subtraído, seja porque 
- anunciando-se sensacional - ela faça ares de se 
desatar fracamente [...] seja porque ela extrai 
dela mesma uma justificação formal irrisória, seja 
porque ela é de ordem alucinatória, seja porque 
ela se empresta muito naturalmente a máscara 
do concreto ao abstrato ou, inversamente, 
porque ela implica a negação de qualquer 
propriedade física elementar, seja porque ela 
desencadeia o riso. (ELUARD, 1968, p.751)

Por sua vez, em L’Amour Fou, após comparar o prazer visceral 
e convulsivo inerente a certas situações-encontros vividos por uma 
pessoa (que podem dizer respeito a alguém, uma obra de arte, uma 
paisagem, uma coisa seja lá qual for) de intensidade sexual, Breton 
profere uma observação emblemática: a de que tais circunstâncias 
favorecem uma condição estática, paralisante. Cito-o:
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A palavra “convulsiva”, que empreguei para 
qualificar a beleza que – a única, na minha opinião 
– deve ser servida, perderia aos meus olhos todo 
sentido se fosse concebida no movimento e não 
na expiração exata desse mesmo movimento. 
Para mim, só pode haver beleza – beleza 
convulsiva – ao preço da afirmação da relação 
recíproca que liga o objeto considerado em seu 
movimento e em seu repouso. (1937, p.15)

Não é nada fortuito que para ilustrar seu ponto de vista apareça 
no livro uma foto de Man Ray intitulada Explosante Fixe. De fato, para 
além dessa fixidez, a recorrência do escritor à fotografia era em si 
variada e despudoradamente contraditória: em Nadja e em L’Amour 
Fou ela poderia alternar da evocação misteriosa à econômica síntese 
(poupando-o de descrições exaustivas e desviantes, como aponta 
Dawn Ades), uma curiosa objetividade (localizando concretamente 
o transcurso de um evento) ou tudo isso misturado.

Ainda assim, eram imagens imóveis. A colaboração Man Ray/
Desnos colocava novos problemas: por um lado, a imagem, em seu 
movimento, escapava da teoria bretoniana do maravilhoso; por 
outro, é sintomático que no filme haja algumas pausas de “respiro” 
no qual uma determinada cena venha a ser a permanência de um 
mesmo fotograma por alguns segundos – ou seja, criando uma 
forma de transpor para a estrutura fílmica aquele mesmo princípio. 
Isso nos faz pensar o outro sentido emblemático da tomada em que 
o pé feminino (clichê romântico, aliás, se lembrarmos do “delicioso” 
pé que encerra A Obra-Prima Desconhecida, de Balzac) e a estrela 
do mar se ladeiam, num raro momento de equivalência, posto que 
no decurso do filme há alternâncias ou a progressiva substituição 
de uma pela outra.

Retomando, contudo, o nosso tema – uma obra que, ao ser 
cinema e texto simultaneamente, indica uma nova modalidade 
de existência, de experiência e senão de escrita, de reescrita da 
poesia (a poesia precisa existir sob essas novas formas e essas 
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mesmas seguem os exercícios surrealistas de fluidez da linguagem 
e de linguagens) – como poderíamos oferecer uma contraprova 
que apoie nossa especulação sobre L’Étoile de Mer como algo além 
da tradução que, sendo transcriação e objeto, demarque esse 
novo modo de fazer poesia, passando ela a existir sob esse regime 
da forma plástica e numa não menos nova e desafiadora maneira 
de pôr em tensão e trânsito a imagem mental da escrita com a 
imagem fantasmática e fantasmagórica da fotografia e do cinema, 
de modo a essa última dar corpo (mesmo que estranho) para a 
projeção do desejo do leitor-espectador? O prazer erótico-estético 
de Breton, que, conforme apontamos, relacionava a experiência 
da arte ao gozo sexual, encontra sua concreção em um outro 
poema-objeto surrealista posterior ao filme de Man Ray-Desnos, 
uma colaboração na qual uma das partes envolvidas é novamente 
o artista norte americano, mas agora tendo ao lado Éluard. Em 
1935, ambos publicam conjuntamente Facile, um livro no qual se 
mesclam os nus de Nusch Éluard (segunda esposa do poeta) feitos 
por Man Ray com os textos do autor de Capitale de la Douleur 
(Figura 8). Diríamos que a estrutura do livro é cinematográfica, 
naquilo em que a alternância entre textos e imagens nas páginas 
guarda familiaridade com o jogo dos intertítulos em L’Étoile de 
Mer. Além do mais, as fotografias de Nusch, ora tornando seu 
corpo mais “abstrato”, ora fragmentado, ora explícito (recursos 
igualmente observáveis no filme), colocam o olhar vagueando 
entre o estranhamento e a excitação simuladamente pornográfica 
(dada a sofisticação com que Man Ray elabora os nus, parecendo 
obscenos, mas extremamente requintados em sua composição 
luminosa, de pose e forma), o que os reaproximaria daquelas 
considerações de Breton.
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Figura 8. Man Ray. Fotografias para Facile, de Paul Eluard

À guisa de conclusão, L’Étoile de Mer é apenas um caso de 
uma prática modernista que nos leva a algo mais do que uma 
reconsideração sobre a sua historiografia. Esquematicamente, a 
história da recepção da modernidade passaria pela disputa entre uma 
assimilação do surrealismo muitas vezes contraposta às aberturas 
franqueadas por uma crescente investida na abstração, levando a 
um deslocamento de critérios rumo a uma tendência formalista – a 
princípio mais marcado nos Estados Unidos, mas presente em várias 
outras cenas (no contexto brasileiro dos anos 1950 essas disputas 
no interior da modernidade seriam igualmente perceptíveis). Os 
casos do dada e do surrealismo, mudada a ênfase da pintura para 
a escultura, bem como outras investidas híbridas (a fotografia e o 
cinema são duas delas), marcariam na fronteira entre modernidade 
e pós-modernidade nos anos 1960 e 1970 uma divisa dupla: por um 
lado, a atenção em experiências desses movimentos reabria a caixa 
do modernismo, remontando uma parte alternativa, vital e reprimida 
de suas estratégias; por outro, chega convenientemente num 
momento em que postos em dúvida os critérios de juízo modernistas 
(tendo dentre seus casos mais ilustres a abordagem greenberguiana 
da autorreferência dos domínios de competência de cada meio), tais 
exercícios de cruzamento de linguagens encontrariam seu par em 
plataformas da arte contemporânea. Para nós, um dos problemas 
interessantes colocado consiste em refletir sobre como estruturar 
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metodologias cruzadas de leitura de obras como as examinadas 
aqui, visto que elas têm um pertencimento móvel: inscrevem-se 
na história da poesia, do cinema e das artes visuais num só lance. 
Não se trata de apresentar como novidade algo familiar a todos – 
a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade, abordagens mais 
do que correntes – mas de, observada a peculiar materialidade 
dessas obras (diria que prova-a o fato de em suas reedições elas 
obrigatoriamente preservarem sua corporeidade polimorfa de texto 
e imagem indissociáveis), indagar sobre como o olhar responde a tais 
estruturas narrativas, em que algo pode começar existindo como 
palavra e terminar como imagem (e vice-versa) ou ser as duas coisas 
ao mesmo tempo. Cinepoema, repito, parafraseando Man Ray.

De certo modo, uma versão inusitada do desafio da “alfabetização 
modernista” (“o analfabeto do futuro não será aquele que não 
sabe ler e escrever, mas o que não saberá fotografar”, segundo 
o construtivista Lászlo Moholy-Nagy), na qual, diferente de uma 
tradição ekphrasística (a correspondência entre Poussin e Chantelou, 
para remeter a um exemplo clássico e emblemático) passaríamos a 
ler-ver; as obras e o mundo. Com, sem ou para além da razão.
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O eNIGMA dA INFÂNcIA teM O cHeIrO dO cAFÉ: 
UMA reFLeXãO AFetIVA sOBre L’OdeUr dU 
cAFÉ de dANY LAFerrIÈre

Irene de Paula (UFF)

Na pedra do pátio
meu pai inventou

uma pegada de infância.
Aqui assentou

o teu passo pequenito, dizia,
dedo posto sobre a indelével raiz.

Já adulto, joelho no tempo,
acaricio a petrificada mentira.

Nesse templo
sem parede nem prece,
meu passo se imobiliza.
Aquela mentira, afinal, 
é consolo sem fôlego:

a vida será sempre pouca
perante tão eterna infância.

MIA COUTO

Dany Laferrière vivencia desde muito cedo, em sua própria vida, 
deslocamentos geográficos (e subjetivos) entre diferentes universos 
culturais. O autor nasce em 1953 em Porto Príncipe/Haiti, mas aos 
quatro anos é forçado, por questões políticas (1957 é o primeiro 
ano da ditadura de François Duvalier no Haiti), a deixar a capital. O 
pequeno Laferrière, tendo herdado o nome do pai (inimigo político 
do regime) e correndo perigo, é levado para Petit Goâve. Onde 
passa uma infância feliz ao lado de sua maior inspiração, a mítica 
avó Da, a quem dedica L’Odeur du café, obra sobre a qual trataremos 
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neste artigo. Porém, um segundo exílio se impõe, ao ser obrigado 
a deixar a pacata cidadezinha à beira mar devido a uma epidemia 
de malária, retornando a Porto Príncipe. Anos mais tarde, seguindo 
os passos do pai, inicia sua carreira de jornalista e, por sua postura 
radical contra as iniquidades e atrocidades do regime de então Baby 
Doc (como era chamado Jean-Claude Duvalier), torna-se em pouco 
tempo inimigo do Estado. O terceiro exílio logo se revela inevitável, 
dadas as poucas chances de sobreviver à ditadura (o melhor amigo 
jornalista acabara de ser assassinado), ele decide deixar o país para, 
mais uma vez, escapar (da ameaça) de morte.

Será em Montreal, terra estrangeira e de acolhimento, que 
Dany Laferrière se reinventará e nascerá como escritor. Entre o 
Quebec e os Estados Unidos, escreverá sua extensa “autobiografia 
americana” (expressão do autor), em dez volumes, um conjunto 
de obras no qual narra seu percurso pelo continente americano1: 
sua infância em Petit Goâve (Haiti) – L’Odeur du Café [1991]2 e Le 
charme des après-midi sans fin [1997]; sua adolescência em Porto 
Príncipe (Haiti) – Le goût des jeunes filles [1992] e La chair du maître 
[1997]; os últimos momentos antes do exílio – Le cri des oiseaux 
fous [2000]; as experiências em Montreal (Canadá) – Chronique de 
la dérive douce [1994], Comment faire l’amour avec un Nègre sans 
se fatiguer [1985] e Éroshima [1987]; e nos Estados Unidos – Cette 
grenade dans la main du jeune Nègre est-elle une arme ou un fruit? 
[1993]; por fim, seu retorno ao Haiti, 20 anos depois – Pays sans 
chapeau [1996]3.

Embora Laferrière opte pelo termo “autobiografia americana”, 
se afasta das escritas autodiegéticas tradicionais, pois, segundo 
ele próprio, o que escreve é, simultaneamente, verdadeiro e 

1 As obras, embora narrem o percurso do autor, da infância à volta ao país natal, 
vinte anos depois do exílio, não são publicadas em ordem cronológica.
2 As datas entre colchetes se referem ao ano da primeira edição de cada romance.
3 Para facilitar a apresentação da análise das obras, dividi a “autobiografia 
americana” em dois grupos: o “ciclo haitiano”, as cinco primeiras obras que narram a 
vida do autor antes do exílio e o “ciclo americano”, as cinco últimas obras que narram 
sua vida após o exílio.
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falso; verdadeiro porque se trata de sua emoção e falso porque 
ele é capaz de tudo para (re)encontrar e traduzir essa emoção. 
O conjunto da obra se aproximaria mais do que se convencionou 
chamar de autoficçao, escrita do presente, do entre-lugar (entre o 
real e o ficcional), cuja reenconstituicão do “eu” (poética e híbrida) 
seria finalidade e não origem. O neologismo, cunhado por Serge 
Doubrovsky, nasce para dialogar com o livro de Philippe Lejeune 
Le pacte autobiographique, em que o autor afirma não existir 
exemplos de obras regidas por um pacto romanesco em que o 
nome do narrador coincida com o do autor. Doubrovsky desconfia 
do pacto (autobiográfico) proposto por Lejeune, pois acredita que 
nenhuma narrativa, sobretudo aquela que é escrita em primeira 
pessoa, possa se propor a narrar uma vida de forma verídica e 
coerente a ponto de escapar da ficção. Decide, então, escrever 
Fils, obra ficcional cujo personagem-narrador tem o mesmo nome 
do autor, apropriando-se de suas experiências psicanalíticas 
(como analisando), e afirma: “a autoficção é a ficção que eu decidi 
como escritor me dar de mim mesmo” (DOUBROVSKY, 1988, p.76). 
Se considerarmos, seguindo a perspectiva de Doubrovsky, “que o 
movimento e a própria forma da escrita seriam a única inscrição 
de si possível, o verdadeiro ‘vestígio’, indelével e arbitrário, ao 
mesmo tempo, inteiramente fabricado e autenticamente fiel” 
(Apud LEJEUNE, 2014, p.34 – grifo do original) do “eu”, nada na 
vida do autor existiria antes do seu texto.

Os exílios experimentados por Laferrière, no sentido de 
“deslocamentos impostos”, serão, assim, trans-postos, trans-
passados, trans-figurados, pela literatura, transformados em algo 
novo, que “vai além”, que fabula a origem. Sua literatura nasce de 
uma “urgência” (da luta pela sobrevivência, da compreensão da 
alteridade, da crítica à cultura hegemônica e suas representações 
monorreferenciais) e se revela, usando aqui uma expressão de 
Antonio Candido, uma “varinha de condão”, ato de linguagem que 
oferece formas alternativas de vivenciar seus “exílios”, simbólicos 
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e ontológicos (muito mais do geográficos), deslocamentos do 
Sentido e do Ser na experiência do desenraizamento subjetivo e 
da alteridade (OUELLET, 2003 ). Literatura migrante, nos termos 
dos quebequenses Pierre Nepveu e Pierre Ouellet, em constante 
movimento, que se abre para tornar-se Outro, o articular-se ao 
Outro: outro-tempo, outro-espaço, outras-historias, outras-
memórias. É dessa mobilidade imaginária que se trata a viagem no 
tempo de Dany Laferrière.

O autor afirma, nesse sentido, que o choque cultural, o exílio, 
mais marcante que experimentou em sua vida não aconteceu 
quando deixou a cidade de Porto-Príncipe (pela cidade do Quebec), 
mas quando deixou a infância, o espaço-tempo-imaginário da 
criança. Assim, muito antes de buscar compreender o enigma do 
retorno ao país natal (narrado em Pays sans Chapeau) e tempos 
depois de experimentar o enigma da deriva (narrado em Chronique 
de la derive Douce, obra sobre a chegada no país estrangeiro), 
Laferrière revisita, em L’odeur du café, o enigma da origem, dos 
primeiros passos, da constituição do eu que é também um nós. 
A infância: enigma primeiro, origem de tantos outros, fundação, 
“indelével raiz”, “ilha perdida” que é pura cercania, “petrificada 
mentira” que é vento que norteia, trazendo o cheiro de vida. 
Narrá-la é buscar-se, na origem. Em L’odeur du café, desvendar o 
enigma da origem, longe de representar uma busca pela pureza, 
que permitiria descobrir uma verdade (sobre si e sobre mundo) 
homogênea e intocada, e, nesse sentido inapreensível, se revela um 
espaço de fabulação sensorial e plástica.

Para Laferrière, a infância revivida nessa obra tem um cheiro, um 
cheiro que é presença e saudade, tão fugaz quanto eterno, um cheiro 
de café, do café de Palmes, do café de Da, a avó “guia das portas 
estreitas” que lhe acompanhará nesta viagem iniciática, em busca da 
imortalidade: “Um dia eu pedi a Da para me explicar o paraíso. Ela 
me mostrou sua cafeteira [...]. O cheiro do café de Palmes. Da fecha 
os olhos. Para mim, o cheiro causa vertigens” (LAFERRIÈRE, 1999, 
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p.19)4. O autor chamou os cinco livros do ciclo haitiano, que narraram 
a infância e a adolescência/juventude, de “quinteto dos sentidos” 
(cada um deles privilegiando um dos cinco sentidos, L’odeur du café, 
como fica claro no título, privilegia o olfato), em uma tentativa de 
sobrepor a experiência sensória (que pressupõe presentificação), que 
invade e captura, ao compromisso de racionalização, experiência 
crítica, intelectual (que pressupõe distanciamento).

De onde vem, quando chove, esse desejo 
louco de comer terra? Por causa do seu cheiro, 
certamente. No começo, não sentimos nada. 
Então, quando a chuva começa a cair, o cheiro 
aumenta. O cheiro da terra. A manga cheira a 
manga. O abacaxi cheira a abacaxi. O cachiman 
não cheira a nada além do cachiman. A terra 
cheira a terra. (1999, p.53)

As percepções sensoriais têm um lugar essencial na obra 
de Laferrière, e nos romances pós-modernos, de modo geral, 
possuindo uma estrutura semântica própria, ligada a diferentes 
experiências sensoriais, associadas à pintura, às cores, aos sons, aos 
cheiros, etc.; estando, com frequência, na origem de sua motivação 
e desejo de escrever. Segundo Douwe W. Fokkema:

O campo semântico da percepção, incluindo 
“observação”, mas também “leitura”, 
“escuta”, “fala”, está perto do centro do 
universo semântico pós-modernista, mas é 
uma percepção assimilada e possessiva, não 
reservada e judicativa como no modernismo. 
(1983, p.75-76).

É o cheiro do passado (do café, da terra, da manga, da gente...), 
que o transporta o narrador, como em um “passe de mágica”, para 
a varanda natal daquela casa amarela, ultrapassando as fronteiras 
do tempo (à maneira da madeleine de Proust), em busca dessa 

4  Todas as traduções de L’odeur du café para o português foram feitas pela autora 
deste artigo.
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presença-ausência, que reinscreverá, no entre dois textual, a 
eterna infância.

Esta varanda eu a conhecia bem, eu podia me 
lembrar de todo aquele mundo trepidante, 
mas invisível aos olhos dos adultos... minha 
avó que sabia falar aos patos tinha acesso. 
Eu me perguntei durante muitos anos se uma 
das virtudes do café (que minha avó bebia 
constantemente), era apagar as fronteiras entre 
o adulto e a criança. (LAFERRIÈRE, 1999, prefácio 
– grifos do autor)

Laferrière inicia L’Odeur du café, dirigindo-se ao leitor, 
guiando-o, convidando-o para uma viagem, em um tempo e espaço 
bem definidos, a casinha de sua avó, “88 de la rue Lamarre”: “eu 
passei minha infância em Petit Goâve a alguns km de Porto-Príncipe, 
se você pegar a Nacional Sul é bem perto do terrível morro Tapion. 
Deixe avançar o seu caminhão (estamos viajando de caminhão, 
claro)” e:

É bem possível que você veja, sentada na 
varanda, uma velha senhora com um rosto 
sereno e sorridente ao lado de um menino de 
dez anos. A velha é minha avó. Deve ser chamada 
de Da. DA só isso. A criança sou eu. E estamos no 
verão de 63. (1999, p.13)

O autor introduz o texto priorizando a voz narrativa do adulto, 
que lembra e narra no passado retrospectivo e conduz o leitor 
(através do uso do imperativo), mas em poucos parágrafos as 
fronteiras se esvaem e o menino Vieux Os (como era chamado pela 
avó) assume a voz narrativa, conduzindo autor (eu-adulto) e leitor, 
que passam a flanar pelas ruas da pequena Goâve, transportando-
os para aquele verão de 63, “o tempo não existe”.

Segundo Laferrière, Vieux Os representa, simultaneamente, 
o que ele é, o que ele não é e o que ele gostaria de ser. Há, neste 
sentido, uma sobreposição de pontos de vista, impossível fora 
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da operação textual, que faz coexistir o passado e o futuro no 
presente da narração.

José Saramago, ao pensar sobre a possibilidade da escrita de 
uma narrativa de infância autobiográfica, afirmou que o que lhe 
interessaria nessa busca, além de recordar o menino que foi (e 
tentar saber quem ele era), seria, inversamente, deixar o menino 
que foi tentar saber quem é o homem que se tornou, passear pela 
rua, não levando o menino pela mão, mas sendo levado por ele: 
“vocês podem pensar, mas que ideia estranha essa, você é ele e ele 
é você. Não, eu sou ele, mas ele não sou eu. Um deles não conhece 
o outro; e o fato de que um deles não conhece o outro me perturba” 
(SARAMAGO, 2017, p.35).

Para que esses dois tempos e “eus”, estranhos a si mesmos, se 
encontrem será preciso narrar. E assim o faz Laferrière em L’odeur 
du café:

Quando eu penso, nada de especial aconteceu 
nesse verão, a não ser que tenha feito dez anos. 
É preciso dizer que eu estive um pouco doente, 
e é por isso que você me encontrou sentado aos 
pés da minha avó. Segundo o bom Dr. Cayemitte 
(um belo nome de fruta tropical), eu deveria ficar 
de cama durante todas as férias. Da me permitiu 
ficar na varanda escutando os gritos loucos dos 
meus amigos [...] (1999, p.14 – grifos do autor)

O narrador prossegue, como quem falasse a si mesmo e 
sempre tivesse estado ali sentado naquela varanda, aos pés da avó, 
escutando os rumores da cidade, à espera desse encontro com o 
homem que se tornou, para, enfim, conhecê-lo e poderem contar 
juntos (menino-e-homem) a história daquele infindável verão. É da 
varanda, imagem tantas vezes revisitada na memória, e indissociável 
da lendária avó, que ecoam as vozes do passado.

O “eu” redescoberto nesta narrativa de infância autoficcional é 
um “eu” caleidoscópico, já que o narrador mais do que descrever a 
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si mesmo (o que raramente o faz), descreve as emoções e práticas 
culturais ligadas à cultura coletiva, sempre através do filtro da figura 
mítica de Da, símbolo da mulher antilhana. É ela quem assegura 
a educação do menino, perpetuando, ora (e mais raramente) 
as tradições herdadas do colonizador, como no caso da religião 
católica, praticada por grande parte da população haitiana, ora (em 
grande maioria) às tradições antilhanas ligadas às origens africanas.

O narrador tem, assim, sua autorrepresentação e 
representações de mundo associadas à avó, grande observadora e 
porta voz da comunidade: “DA sabe tudo que se passa na cidade 
sem jamais deixar sua cadeira de Jacmel” (LAFERRIÈRE, 1999, p.60). 
Ouve, alimenta e acolhe a todos que a visitam, pedem conselhos 
ou ajuda. É através do olhar da avó e dos que passam por sua casa 
que Vieux Os tem suas primeiras impressões da ditadura e suas 
iniquidades, das histórias fantásticas sobre mortos e zumbis, ligadas 
ao imaginário Vodu (religião praticada no Haiti desde os primórdios 
da colonização, oficializada desde 2004).

Em síntese, Vieux Os se vê e vê o mundo através do filtro 
simbólico que representa Da. Um exemplo disso, é o uso frequente 
do discurso indireto para narrar suas impressões e comentários sobre 
a vida na cidadezinha, expressões tais como “Da diz”, “Da pensa”, 
“Da ama”, “Da me conta”, “segundo Da” são repetidas sem trégua, 
quase sempre no presente do indicativo, revelando a fusão que se 
cria entre os personagens. Inclusive, a opção de Laferrière por narrar 
um período da vida de seu alter-ego em que passou doente, em casa, 
na companhia da avó Da, mais ouvindo do que propriamente agindo, 
é bastante reveladora de sua postura como narrador, mais “passivo”, 
leia-se fabulador, do que “ativo”, já que privilegia la vie rêve à la vie 
réelle (usando aqui uma expressão frequentemente adotada por 
Laferrière para falar de sua literatura). Em outras palavras, a re-
descoberta do passado é mediada pela imaginação e pelo filtro-
olhar do outro (a coletividade/a avó), através da retomada de lendas, 
superstições, anedotas ligadas à cultura popular.
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“O cheiro de estrume sobe até as narinas” (1999, p.14), anuncia 
nosso narrador, que passa, em seguida, a descrever a paisagem local, 
como se pintasse um quadro, ao estilo da pintura Naïf haitiana, uma 
paisagem rural, com cores vibrantes, formando closes, sem ponto 
de fuga. Uma imagem que é, simultaneamente, memória estética e 
fragmento de lembrança afetiva-intuitiva.

Parece um desenho de pintor naïf, com grandes 
montanhas calvas e fumegantes à distância, lá 
em cima, os camponeses recolhem a madeira 
seca para queimá-la, vejo as silhuetas de um 
homem, uma mulher e três crianças no canto 
do velho morne. O homem está acendendo o 
fogo a três passos de sua casa, uma pequena 
cabana de palha com uma porta e duas janelas. 
A mulher acabou de voltar para a casa de onde 
ela imediatamente sai para se colocar em frente 
ao homem. Ela fala com ele, gesticulando com os 
braços. Uma espessa fumaça negra sobe para um 
céu azul claro. O homem pega um feixe de galhos 
que ele joga no fogo. A chama fica mais viva. As 
crianças correm em torno da casa, a mulher as 
faz entrar e volta novamente para o homem, o 
fogo está entre os dois. Eu conto tudo isso a Da 
[...] (LAFERRIÈRE, 1999, p.14 – grifos da autora)

Essa passagem é bastante emblemática, pois fornece 
elementos que nos permitem refletir sobre a obra como um todo, 
sua estrutura e intenções. É a partir desse exato momento que o 
texto passa ao presente da narração e a criança (esse outro-eu), 
habitualmente sem lugar próprio, entra em cena, ou melhor, “em 
tela” (espaço da representação), para, usando a expressão de 
Saramago, “pegar o adulto pela mão”. Vemos, a partir daí, uma 
reconstituição enunciativa da experiência da criança (que vê, 
deseja, sonha, conta) – não somente de sua perspectiva a partir de 
um conteúdo enunciado –, uma escrita da oralidade, plástica, doce, 
poética, desprovida da ironia e da dissimulação (características das 
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obras do ciclo americano): “Da sempre me disse que se o céu é azul, 
é por causa do mar. Durante muito tempo confundi o céu com o 
mar. O mar tem peixe. O céu, estrelas. Quando chove, é a prova de 
que o céu é líquido” (LAFERRIÈRE, 1999, p.141).

A referência à Arte Naïf não é gratuita, representa uma 
importante corrente artística do Haiti, de modo geral, popular, 
não acadêmica, explosão e acumulação de cores e imagens 
fragmentadas que retratam temas da realidade local. Por um lado, 
pode ser associada ao universo “ingênuo”, intuitivo e espontâneo 
da criança. Por outro, reflete a emoção e a subjetividade de um 
“inconsciente coletivo” (adquirido culturalmente, relativo a seus 
mitos, lendas e histórias). O humano, estando, assim, duplamente 
no centro de sua criação, reflexo de sua ligação com a terra, com as 
tradições, práticas culturais e, simultaneamente, com o que há de 
estéreo, volátil, fluído e poético em seu estar no mundo. O leitor, ao 
aceitar o convite-pacto para penetrar, imergir, dentro da tela-texto, 
instala-se em pleno imaginário cultural haitiano, onde apreende 
algo de onírico, de irracional e de mágico, ainda que dentro de uma 
moldura realista.

A opção estética por essa escrita próxima da arte Naïf (de 
aparente simplicidade ingênua), pode ser percebida em L’odeur du 
café, tanto na linguagem oralizada da criança, partindo de imagens 
concretas ou plásticas, quanto na composição extremamente 
segmentada das partes. O livro é dividido em 258 curtas prosas, 38 
capítulos, regrupados em 7 partes (em apenas 216 paginas). Todas as 
partes possuem títulos/subtítulos, muitos deles remetendo a imagens 
pictóricas: “A varanda”, “A paisagem”, “O Mar”, “O espelho”, “A noite”, 
“A bicicleta vermelha”, “A casa”, que pintam o cotidiano, à imagem 
de pequenos quadros ou fotografias5. Toda essa fragmentação, 
longe de sinalizar uma simplificação estética ou temática, aponta 
para a profusão de elementos esparsos que compõem a memória 

5  A medida que a narrativa avança, sempre dentro de uma linguagem e olhar 
infantil, títulos e temáticas mais abstratos como “A morte” “O sexo”, “O Destino”, “A 
Vida” vão sendo apresentados.
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do narrador, aparentemente descontínuos, mas reagrupados em 
camadas de sentido e conteúdos psíquicos afins.

Com relação à passagem citada acima, da paisagem rural 
naïf que abre o romance (p.14), nota-se um campo semântico da 
iluminação: termos como fogo, chama, viva, fumegante, queimar, 
esfumaçar são repetidos, como se a memória do autor-narrador 
estivesse sendo vivificada  pela chama primitiva do fogo que emerge, 
em meio à fumaça do esquecimento. O fogo representa, em uma 
sobreposição de simbolismos ambivalentes ou complementares, 
criação e destruição, ardor amoroso e purificação, o sagrado e o 
profano. Refere-se também ao sol, gerador de vida (luz e calor), e 
de morte. Associado às práticas dos rituais do Vodu, o fogo marcou 
o inicio a Revolução Haitiana ritualisticamente (pactuada no famoso 
episódio do Bois Caiman (1971), em torno da fogueira em uma 
cerimônia Vodu), momento em que os negros decidem assumir seu 
destino, e concretamente ( foi com fogo que os escravos iniciaram 
a guerra, queimando as plantações de cana e as habitações dos 
senhores). As pinceladas, principalmente de amarelo, observadas 
nesta passagem, na cor da chama do fogo e, implicitamente, do sol 
(já que o céu estava azul), podem ser observadas na obra como um 
todo. Le jaune é, decididamente, a cor da infância redescoberta: a 
cor da casa da avó Da, do vestido de Vavá, o primeiro grande amor, 
da febre (ameaça que ronda a cidade), dos sacos de café de Palmes, 
da urina da camponesa, da entidade maléfica do imaginário vodu, 
que viria capturar a alma do narrador durante o sonho.

Em síntese, essas referências à iluminação marcam a entrada 
no mundo da representação, como se o narrador, pintando esse 
quadro (metáfora da memória), revelasse um desejo de iluminar 
o passado, estabelecendo o enquadramento pictórico e simbólico 
necessário para a criação das lembranças relativas à infância, 
partindo do pressuposto, em uma perspectiva freudiana, de que 
as lembranças (infantis) não emergem, mas são elaboradas a partir 
de uma sobreposição de conteúdos psíquicos de diferentes épocas 
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que se enlaçam simbolicamente. Nesse sentido, Freud questiona a 
existência efetiva de lembranças provenientes de nossa infância:

as lembranças relativas à infância talvez sejam 
tudo o que possuímos. Nossas lembranças 
infantis nos mostram nossos primeiros anos 
não como eles foram, mas tal como apareceram 
nos períodos posteriores em que as lembranças 
foram despertadas. Nesses períodos de 
despertar, as lembranças infantis não emergiram, 
como as pessoas costumam dizer; elas foram 
formadas nessa época. E inúmeros motivos, sem 
qualquer preocupação com a precisão histórica, 
participaram de sua formação, assim como da 
seleção das próprias lembranças. (1899, p.14).

No ensaio Lembranças Encobridoras, o psicanalista vienense 
associa a memória a um “quadro”, cuja moldura se constitui “pelo 
próprio texto da lembrança, no qual se combinam os traços. Há um 
passado que se cria e se recria em novas articulações” (1899, p.4).

Assim, o que se registra como imagem mnêmica não é a 
experiência e sim o conteúdo psíquico. O tempo do inconsciente, 
como o da literatura, é o tempo da ressignificação.

Na segunda parte do livro (capítulo XII), o autor retoma os 
simbolismos dos significantes associados ao amarelo-fogo: a 
vertigem da lembrança, da paixão, da morte, Eros versus Tanatos 
(pulsão de vida e de morte). O pequeno narrador, em uma espécie 
de delírio, depois de sentir o cheiro da cânfora que deveria curá-lo 
de um mal-estar, vive a experiência sensorial da quase-morte em 
um túnel amarelo:

Da me faz respirar cânfora. Eu gosto do cheiro. 
Arde o nariz e sobe à cabeça. Então, eu fecho 
os olhos e vejo faíscas amarelas [...] Tenho a 
impressão de me afundar neste túnel sem fim. 
Eu quero tocar a fonte da luz amarela. eu afundo 
mais e mais. A luz amarela me atrai. Me sinto 
leve. Eu me aproximo do centro da luz e começo 
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a respirar com dificuldade. Apesar de tudo eu 
quero ir, atingir o coração do amarelo [...] isso se 
torna insuportável, eu vou me queimar. O fogo 
amarelo. O vestido de Vavá. Os grandes olhos de 
Vavá. Os terríveis olhos negros. O centro da luz é 
um buraco negro muito frio. (LAFERRIÈRE, 1999, 
p.99 – grifos da autora)

Como enfeitiçados (pelo “fogo”), narrador, pintor primitivo, e 
leitor, espectador sensível, vão sendo levados por essa experiência 
sensorial (acumulação de movimentos, tons, cores, odores) que 
penetra em seus corpos, provocando uma suspensão provisória 
da racionalidade.

Acumulando simbolismos e referências de inspiração íntima e 
coletiva, a obra de Laferrière se mostra suscetível a diferentes níveis 
de leitura. Em um primeiro plano, temos a história do menino, a 
vida em Petit Goave ao lado da avó, narrativa que resgata o olhar 
e a plasticidade próprios da criança, frequentemente imersa em 
um “foco estranho”, “imagem visual, descolada, sem conexão” 
(FIGUEIREDO, 2013, p.44), que se concentra mais nos detalhes, 
nas experiências sensoriais ligadas às memórias subjetivas (ou 
“encobridoras”) da criança, do que propriamente na totalidade 
dos fatos espaços-temporais. Vieux Os compõe seu mundo, em 
instantes da memória (ou “biografemas”): a casa amarela, o 
vestido de Vavá, a taça azul de Da, as formigas, a chuva de Jacmel, 
a noite... Em um segundo plano, percebemos que cada um desses 
elementos que integram o universo do narrador, como peças do 
tabuleiro da sua vida, apresentam múltiplos desdobramentos 
semânticos e simbólicos, que se organizam em torno de reflexões 
ontológicas e metafísicas, essenciais para obra como um todo. As 
formigas, por exemplo, recorrentes nos títulos e nos temas, no 
plano concreto, insetos muito comuns no país, no plano simbólico, 
representam uma alegoria do povo haitiano, das mulheres negras 
(operarias, trabalhadeiras), da estratificação étnica, hierárquica 
e social, característica das ex-colônias nas Antilhas francesas. 
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Seriam também uma menção velada à ditadura e à “crueldade 
carnívora”, sempre à espreita, dos tonton macoute6, agentes do 
regime duvalerista? “A varanda é coberta de tijolos amarelos. Em 
suas fendas vivem colônias de formigas. Tem as pequenas formigas 
negras, alegres e um pouco loucas. As formigas vermelhas, cruéis 
e carnívoras. E as piores, as formigas aladas.” (LAFERRIERE, 1999, 
p.20). Podem igualmente ser associadas à ideia da suspensão do 
tempo, já que a imagem mais revisitada é a do menino brincando 
com as formigas na varanda da casa: “Da bebe seu café. Eu observo 
as formigas. O tempo não existe” (1999, p.19).

Em suma, apesar de haver no romance uma nítida 
predominância da voz narrativa do eu-criança, deixa-se entrever 
a presença do eu-autor-adulto, orquestrando esteticamente 
a tessitura da obra-quadro para que possa ser apreendida em 
sua totalidade e complexidade. Sua presença ecoa fortemente 
na metaforização das imagens e dos significantes (que levam 
invariavelmente a novos significantes), e que interrogam sobre 
o Sentido de se estar no mundo (sobre o que fazer diante do 
desconhecido), do tempo, da verdade, da vida, notadamente, 
da morte. A especialidade, a prerrogativa e a salvação da nossa 
espécie, dirá Nancy Huston, em A espécie Fabuladora, é a busca 
incessante pelo sentido/ pelo por quê: “por que o por quê? De 
onde ele vem? O por quê surge do tempo. E o tempo, de onde ele 
vem? Do fato de que só os seres humanos, entre todos os seres 
vivos da terra, sabem que nasceram e que vão morrer” (HUSTON, 
2010, p.17).

“Eu não sei se é porque estou com febre, mas eu não paro de 
pensar na morte. Porque morremos Da?” (LAFERRIÈRE, 1999, p.61) 
dirá o narrador na parte intitulada “A morte”. Ameaça constante, 
o enigma da morte, o medo primal, origem de todos os medos, 

6  Milicianos voluntários do regime dos Duvalier, durante a ditadura no Haiti, força 
paramilitar cruel e violenta. A milícia era, comumente, chamada pelo povo de Tonton 
Macoute, bicho papão, devido ao medo que inspiravam. O narrador do romance evoca 
o tema da ditadura, de maneira sempre simbólica, através de alegorias ou metáforas.
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diriam os filósofos, está, indubitavelmente, no centro da narrativa, 
retomado sob diferentes ângulos. Morre-se (ou quase) de amor, de 
doença, de violência doméstica, de tristeza, por razões sobrenaturais 
e por motivos desconhecidos. Segundo Freud, somos ameaçados 
de sofrimentos a partir de três direções, que nos remeteriam, 
invariavelmente, à nossa mortalidade.

do nosso próprio corpo, que está destinado 
à degradação e à decomposição e que nem 
mesmo pode passar sem a dor e a ansiedade 
como sinais da advertência; do mundo externo, 
que pode assolar-nos com forças destrutivas 
imensas e impiedosas; e finalmente de nossa 
relação com outros homens. (Freud, Apud 
BAUMAN, 2008, p.73)

L’odeur du café reflete e elabora, do ponto de vista coletivo, as 
apreensões da comunidade face à ameaça do “verdadeiramente 
incognoscível” através de lendas, anedotas, superstições, crenças 
ligadas ao imaginário popular e/ou vodu. A exemplo disso, o espírito 
vodu (loa) da morte e da ressurreição, Baron Samedi, mestre 
da passagem entre os mundos, aquele que autoriza ou recusa a 
entrada no pays sans chapeau (expressão, que no Haiti, refere-se 
à terra dos mortos, pois ninguém é enterrado de chapéu) e trans-
porta para outro-lado (em alguns casos, assegura à volta à África) 
é citado algumas vezes. E, embora, o narrador faça referência a 
ele sempre de maneira despretensiosa ou irônica, sua presença na 
narrativa é significativa, trazendo a ideia do julgamento e da busca 
pelo controle sobre a morte e lembrando-nos de sua presença 
sempre à espreita. Na parte intitulada “Le Baron Samedi”, Vieux 
Os observa: “Essa tarde choveu, em pleno sol, Da diz que é porque 
o Baron Samedi está batendo em sua mulher. – Ah este cretino 
não tem mais nada pra fazer, diz Zette” (LAFERRIÈRE, 1999, p.114). 
Trata-se de mais um exemplo, sem perder o toque de ironia, de 
como a morte pode se manifestar naquele país, onde até mesmo 
os Deuses (humanizados) cometem violência doméstica contra a 
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mulher, que morre todos os dias desse mal (como é o caso da mãe 
do menino, amigo de Vieux, cujo nome fala por si, Dieuseul). O 
espírito de Madame Brigitte, esposa do Baron Samedi, felizmente, 
tem vida eterna.

A presença no texto do loa da morte e de outros espíritos do 
panteão vodu, como Erzuli (Deusa do amor), assim como o espírito 
de pessoas comuns que já se foram, mas que ainda podem ser vistas 
circulando pelo vilarejo, como na parte intitulada “A noite”.

Da gosta de ficar acordada até tarde. Uma vez 
ela viu Gédéon, seguido de seu cachorro branco, 
ele se dirigia para o lado do rio. E isso, um 
mês depois da morte de Gédéon. Da não tem 
medo de nada. Ela até chamou Gédéon que se 
escondia atrás de um grande chapéu de palha. 
(LADERRIÈRE. 1999, p.22)

Remete à ideia, bastante difundida no Haiti, baseada em 
uma crença do vodu haitiano, de que a realidade é um tipo de 
máscara, por trás da qual forças sobrenaturais, espirituais, 
vivem e exercem seu poder, protegendo ou punindo. É como se 
dois mundos existissem paralelamente. Transmite-se, assim, a 
angústia e a esperança de estar em contato com “o outro lado”. 
Nas palavras de Laferrière, “Se o catolicismo serviu para manter 
o povo escravizado, o vodu vai servir para fazê-lo sair. De fato, o 
vodu permitirá que as pessoas acreditem que são aprovadas pelos 
Deuses” (2000, p.35).

As narrativas que tentam explicar as razões da morte (precoce) 
da menina Sylphise, amiga do narrador, sobre a qual cada um 
acredita deter a verdade, seriam outro exemplo de representação 
do homem em sua relação com o incognoscível e suas tentativas 
de decodificá-lo. Gros-Simon compra um caminhão com o dinheiro 
ganhado na loteria e, simultaneamente, sua filha Sylphise morre; 
a partir daí, toda a cidade começa a comentar o episódio e dar 
diferentes versões dele, tentando achar uma ligação entre o 
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dinheiro, o caminhão e a morte. Cada uma das versões corresponde 
a um tipo de crença socio-cultural, trata-se de uma profusão de 
discursos que refletem os diferentes posicionamentos, muitas 
vezes contraditórios, dos habitantes do vilarejo diante da morte, 
sejam eles mágicos, religiosos ou racionais, é preciso, sobretudo, 
interpretar, dar um sentido, achar um culpado. Nas palavras de 
Bauman, todas as culturas podem ser decodificadas através dos 
mecanismos, das estratégias, dos mitos [...] criados para nomear e 
tornar suportável a consciência e o medo da morte, já que o medo 
é mais assustador quando “disperso, indistinto, desvinculado, 
flutuante, sem endereço, desancorado” (2008 p.08). “O que 
podemos fazer diante do desconhecido? Quando o mal não diz o 
seu nome, Da, não podemos chamá-lo” (LAFERRIÈRE, 1999, p.65), 
se pergunta o Dr. Cyemite, médico da cidade, um dos poucos que 
apresenta uma versão racional do ocorrido, uma doença que foi 
incapaz de detectar. Para o notário da cidade, a morte da menina 
faz parte do drama haitiano “não é a primeira nem a ultima vez que 
uma criança morre nesse país miserável [...]” (1999. p.69).

A maioria das versões está, todavia, ligada às superstições 
populares associadas ao fantasma da servidão colonial. Há quem 
afirme que a culpa é do pai, que vendeu a alma da filha ao diabo em 
troca do caminhão, que se trata de uma zumbificação feita por um 
mau hougan (sacerdote vodu). Há quem diga que ela não morreu, 
que foi sequestrada e escravizada (zumbificada), ironicamente, por 
um branco alemão. Tendo em vista o cenário e as circunstâncias do 
nascimento do vodu – em meio ao medo e à violência da escravidão 
e do sistema colonial – percebe-se, como consequência, um 
temor desmedido e coletivo dos espíritos maléficos, medo de se 
transformar em zumbi7, corpos sem alma, entre a vida e a morte:

7  No Haiti, os zumbis seriam vítimas de “feiticeiros” que, através de uma droga 
natural, fazem com que suas vítimas pareçam mortas – pois apesar da aparente 
paralisação das funções vitais, continuam vivas – a fim de escravizá-las. Costumam 
retornar, deste estado de paralisação, enfraquecidos e sem memória. É importante 
dizer que os praticantes do Vodu afirmam que se trata, neste caso, de escolhas 
individuais e que a zombificação não faz parte de suas práticas religiosas.
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Diz-se morto-vivo e isso indica a posição ontológica 
do personagem que oscila entre a vida e a morte, 
que se encontra, por consequência, em uma 
verdadeira terra-de-ninguém onde não se sabe 
mais se é um ser vivo, logo uma pessoa de direito, 
ou um morto, logo uma não pessoa, um puro e 
simples objeto. (Laroche, Apud BERND, 1997)

Trata-se de seres conscientes, mas desprovidos de vontade 
própria, um estado de punição suprema, pois leva o individuo de 
volta à condição de escravo, ou de subserviente, contra a qual, 
precisamente, o povo haitiano vem historicamente lutando. 
Representa-se, através dessas superstições e crenças, uma 
ambiguidade tipicamente haitiana, por um lado, o medo constante 
de ser aniquilado e, por outro, a chance de estar em contato 
permanente com o “outro-lado”, com os deuses e os “invisíveis”.

Através destes e de inúmeros outros exemplos e reflexões, 
L’odeur du café encena as incertezas, ambiguidades e batalhas 
do homem diante de sua inelutável condição: saber-se mortal. A 
centralidade do tema da morte também pode ser compreendida (de 
um ponto de vista metafórico e individual) como a morte da infância, 
de um outro-eu, de uma tradição, de um passado que tem cheiros, 
rostos, cores, um endereço, um sorriso reencontrados, Laferrière 
escreve para se imortalizar na literatura e eternizar Da (porta-voz 
da comunidade). “Segundo Da, só estamos verdadeiramente mortos 
quando não há ninguém para lembrar nosso nome na terra” (1999, 
p.9). Escrever é criar “ilusão da eternidade” (LEJEUNE, 1975).

Para finalizar, gostaria de retomar um aspecto que considero 
fundamental nesta obra, a capacidade de dar voz, de traduzir a cultura 
local, em um ambiente onde a criança está completamente integrada 
e confortável e, assim, se afastar do folclórico. Tendo em vista que 
o grande problema da colonização, dirá Laferrière, é, justamente, 
fazer com que as pessoas se sintam surpresas por estarem no lugar 
onde nasceram; suas mentes ficam tão povoadas por referenciais 
externos que elas passam a explicar seu próprio universo cultural, 
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como se ele não lhes pertencesse intimamente. Não se trata, todavia, 
de narrar a voz de uma multidão que passa ao largo “do seu grito 
de, fome de miséria, revolta, ódio, essa multidão tão estranhamente 
tagarela e muda” (2012, p.11) como diria Césaire, em seu Diário de 
um retorno ao pais natal, pois o povo haitiano já tinha dado o seu 
grito/feito, sua revolução, mas de resgatar (as pequenas historias 
orais, versões), revelar o olhar introspectivo de um membro da 
comunidade, de dentro. Só quem habita profundamente o lugar, pode 
sentir seus cheiros, mal cheirosos, perfumados ou ameaçadores, 
bálsamos vertiginosos. O cheiro do café, paraíso reencontrado, 
o cheiro da rosa mortuária pesado e sufocante (cultivava pelo avo 
morto na primavera), o cheiro da cânfora, limiar da vida e da morte, 
embriagador como um primeiro amor e o cheiro do estrume que, 
não por acaso, abre a entrada de mundo da representação, entre 
tantos outros, fazem emergir o lado obscuro e imprevisível, tanto do 
menino-homem quanto da coletividade. Nesse sentido, Laferrière 
concorda com a lição de André Gide, segundo a qual não se faz boa 
literatura com bons sentimentos. “É meu trabalho percorrer a lama. 
Deixo aos funcionários do estado água límpida de propaganda” 
(LAFERRIÈRE, 2000, p.154).

A infância, retomando aqui uma reflexão de Suzanne Crosta, 
no livro Récits d’enfance antillaise, momento fundador impregnado 
de potencialidade e virtualidade, revela-se, simultaneamente, 
objeto e o tema da vida intima e das aspirações coletivas, servindo, 
assim, para sensibilizar e engajar o Outro na esfera humanitária. 
Compreensão essa que vai ao encontro da reflexão proposta por 
Patrick Chamoiseau, Raphael Cofiant e Jean Bernabé em Éloge 
de la Créolité quando afirmam que era preciso que os antilhanos 
resgatassem a visão que tinham de sua realidade e se recolocassem 
no centro si mesmos, reaprendendo a olhar positivamente 
(amorosamente, eu diria) o que palpita em torno de si.

Um pouco do olhar da infância questionador 
de tudo, que ainda não tem seus postulados 
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e que interroga até mesmo as evidencias. Um 
olhar livre que dispensa auto-explicações e 
comentário. Um olhar sem expectador externo. 
Ele emerge de uma projeção do íntimo, e trata 
cada parcela da nossa realidade como um 
acontecimento, no sentido de romper a visão 
tradicional, neste caso, exterior e submissa da 
alienação. (CHAMOISEAU, 1989, p.24 – grifos 
do autor)

Laferrière, descobrirá, nesse sentido, que falando de sua avó 
nessa cidadezinha ao sudoeste do Haiti, se coloca no coração, no 
centro do mundo, do novo mundo, um mundo simultaneamente 
real e sonhado, e nada é mais importante do que isso: “Da bebe 
seu café. Eu observo as formigas. O tempo não existe” (LAFERRIÈRE, 
1999, p.16) – re-citando e revisitando aqui, como o fez inúmeras 
vezes o narrador, essa imagem-símbolo da obra.

No último capítulo, intitulado “O livro (trinta anos mais tarde)”, 
o autor retoma essa cena inicial, Da e Vieux Os na varanda, volta 
para o presente da narração, refletindo sobre a origem, fonte 
de inspiração de tudo que se tornou, enquanto sujeito e texto 
(representação/fabulação):

Eu escrevi este livro por todos os tipos de razões.
Para louvar este café (o café das Palmas) que Da 
ama tanto e falar sobre Da que eu amo tanto.
Para nunca esquecer esta libélula coberta de 
formigas.
Nem o cheiro da terra.
Nem as chuvas de Jacmel.
Nem o mar atrás dos coqueiros.
Nem o vento da noite.
Nem Vava, esse primeiro amor ardente.
Nem Auguste, Frantz, Rico, meus amigos de 
infância.
Nem Didi, minha prima, nem Zina, nem Sylphise, 
a menina morta, nem mesmo daquele bom e 
velho Marquis.
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Mas eu escrevi este livro especialmente por 
essa única cena que me perseguiu durante tanto 
tempo: um pequeno menino sentado aos pés de 
sua avó na varanda ensolarada de uma pequena 
cidade provincial.
Boa noite, Da! (1999, p.216)
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O OLHAr INFANtIL NA eLABOrAçãO dO 
dIscUrsO de MeMÓrIA POr scHOLAstIQUe 
MUKAsONGA

João Faria (cAp-UerJ)

Les camions démarrèrent. Au bord de la route, 
il y avait foule pour regarder passer le convoi. 

Les gens criaient: “Voilà les Tutsi qui s’en vont” 
et ils crachaient vers nous en brandissant des 

machettes.

Au début, j’étais plutôt contente: un voyage en 
voiture, cela ne m’arrivait pas souvent.

(Scholastique Mukasonga, Inyenzi ou les Cafards)

UmA OBRA ReCÉm-CHeGADA AO BRASIL
Acompanhando a tendência de valorização da literatura criada 

por escritores contemporâneos de origem africana, a chegada de 
Scholastique Mukasonga ao Brasil, em meados de 2017, foi tratada 
como um grande acontecimento no meio literário: publicação 
simultânea e lançamento de dois livros traduzidos para o português; 
participações na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) e na 
edição da Festa Literária das Periferias (FLUP) realizada no Morro 
do Vidigal; entrevistas para as mídias impressa, virtual e televisiva, 
além de um encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
O dever de memória em torno do genocídio dos tutsis em Ruanda 
(1994) foi apontado nos comentários críticos e nos materiais de 
divulgação na imprensa e na internet como principal aspecto 
da obra de Mukasonga. Izabela Moi, por exemplo, escreveu em 
resenha para a revista Quatro cinco um que a autora “não deixa 
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que nenhum de seus livros fujam do compromisso da memória, 
a essa responsabilidade de contar a história inteira” (2017, p.14). 
Já a Editora Nós, responsável pela publicação de Mukasonga no 
Brasil, realizou uma intensa divulgação nas redes sociais: entre 
abril e julho de 2017, das trinta e uma publicações de seu perfil 
no Instagram, vinte e oito eram dedicadas aos livros traduzidos 
e à presença da escritora na FLIP. Uma das postagens ressaltava 
a importância de suas obras na conscientização para o horror 
representado pelo genocídio e convidava à leitura desses livros 
como uma questão política de memória: “Ler para não esquecer 
e não repetir é fundamental”1. O ápice da vinda de Mukasonga 
ocorreu em Paraty, onde, ao lado de Noemi Jaffe, compôs a mesa 
intitulada “Em nome da mãe”, dedicada a apresentar e debater 
obras que trazem a figura materna como personagem central. 
Entre os resultados imediatos de sua passagem pela FLIP de 2017, 
nota-se a presença de seus livros na segunda e na quinta posição 
da lista dos mais vendidos durante o evento, a inclusão deles em 
diversos círculos de leitura e seu alçamento ao status de principal 
nome estrangeiro do catálogo da Editora Nós. Apesar da boa 
acolhida, ainda parece cedo para avaliar a recepção crítica desses 
títulos em nosso país – especialmente no meio universitário, cuja 
dinâmica é mais lenta e o alcance menor em comparação ao do 
jornalismo literário e dos coletivos militantes que repercutiram a 
vinda de Mukasonga ao Brasil, muito embora a crítica acadêmica 
apresente a vantagem de poder ir um tanto além daquilo que o 
mercado editorial disponibiliza, já que lida mais habitualmente 
com textos ainda não traduzidos para nossa idioma.

Até o presente momento, a obra de Scholastique Mukasonga 
compreende sete títulos publicados na França. A carreira da 
escritora se iniciou com dois relatos de teor autobiográfico, 
Inyenzi ou les Cafards (2006) e La femme aux pieds nus (2008, 
lançado no Brasil como A mulher de pés descalços); a partir do 

1  In www.instagram.com/p/BWS0L16Ap2U. Acesso em 7.Mar.2018.
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terceiro livro, a autora adentrou o terreno dos gêneros ficcionais, 
a saber: L’Iguifou (2010, novelas); Notre Dame du Nil (2012, 
romance traduzido para o português sob o título de Nossa 
Senhora do Nilo); Ce que murmurent les collines (2014, novelas); 
Coeur tambour (2016, romance). O ano de 2018 vê o lançamento 
de um novo relato autobiográfico, Un si beau diplôme! As obras 
de Mukasonga logo chamaram a atenção do público e da crítica na 
França, tendo sido fartamente laureadas, e passaram a integrar as 
coleções Blanche, Continents Noirs e Folio, da editora Gallimard. 
A reedição dos títulos em diferentes formatos, o reconhecimento 
que receberam e sua tradução para outras línguas sugerem a 
vitalidade das escritas de memória e se inscrevem, ainda que de 
modo particular, num âmbito mais amplo: assim como no rescaldo 
de outras tragédias humanitárias do século XX, o genocídio em 
Ruanda provocou o surgimento de uma importante bibliografia 
de testemunhos de sobreviventes, em sua maioria publicada fora 
da África e em línguas europeias como o francês e o inglês, bem 
como de obras ficcionais. Ao lado de anônimos cujos depoimentos 
foram coligidos por jornalistas e pesquisadores estrangeiros e de 
escritores que visitaram o país e, posteriormente, elaboraram 
sua visão sobre o pós-genocídio, sobreviventes como Marie-
Aimable Umurerwa, Yolande Mukagasana, Esther Mujawayo, 
Annick Kayitesi e Révérien Rurangwa assinaram relatos sobre 
o massacre marcados por um “difficile travail du deuil, là où le 
deuil est rendu presque impossible par l’effacement de la mort, 
lorsque des milliers de cadavres restent sans nom, sans rites, 
sans mots de congé” (GERMANOTTA, 2010, p.3). A literatura que 
se seguiu ao genocídio é notável também pela grande frequência 
de testemunhos assinados por mulheres. A esse respeito, afirma 
Véronique Bonnet:

sujets de leur propre dire, quelques femmes 
rwandaises transgressèrent deux tabous: d’une 
part celui de la suprématie masculine dans le 
champ littéraire [,] d’autre part celui d’une 
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violence extrême, la ‘cruauté délibérée’ du viol. 
(2005, p.77)

Bonnet identifica também a configuração de uma écriture du 
féminin no seio dessa literatura, que, além de desdobramentos 
dos aspectos apontados acima, revela a emergência de vozes 
minoritárias. Catherine Coquio (2004), por sua vez, é mais discreta na 
afirmação dessa especificidade, embora reconheça que as mulheres 
ruandesas foram mais rápidas que os homens ao buscar a ruptura 
de um éthos ruandês caracterizado pela discrição no ato de falar de 
si. Algumas dessas obras testemunhais chegaram a ser lançadas no 
Brasil. No entanto, a desinformação generalizada de nosso público-
leitor em relação à história e à política africanas e, em particular, à 
de uma região distante da costa atlântica, sem ligações evidentes 
com nossa formação sociocultural, ainda restringe o acesso a esse 
tema, um vazio que a comercialização de A mulher de pés descalços 
e Nossa Senhora do Nilo pode ajudar a preencher.

O TRABALHO De memÓRIA De SCHOLASTIQUe mUKASOnGA
Um olhar sobre o conjunto da obra de Scholastique Mukasonga 

revela a especificidade de seu trabalho de memória em relação ao 
testemunho dos anônimos e rescapés evocados acima, em razão 
do exílio precoce da autora, que fugiu para o Burundi em 1973, 
aos dezessete anos, acuada pela institucionalização cada vez maior 
da perseguição aos tutsis. Após passar pelo Djibuti, Mukasonga 
se instalou na França em 1992 com o marido e os filhos, podendo 
concluir a formação como assistente social que havia tentado iniciar 
em Ruanda. O genocídio de 1994 foi, então, vivido à distância por 
Mukasonga, o que não significa que ela tenha sido poupada: os 
mortos no massacre incluem seus pais e vários irmãos, cunhados 
e sobrinhos – ao todo, 37 pessoas. Além disso, considerando 
que o horror das cenas veiculadas pela televisão se diluía 
imperfeitamente em sua rotina de estudos e afazeres, seu relato 
revela o enfrentamento de sintomas característicos da síndrome 
do sobrevivente, como pesadelos recorrentes e um sentimento de 
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culpa por ter sobrevivido. Contudo, à semelhança de outras obras 
de teor testemunhal, a impotência que se impôs sobre Mukasonga 
não suscitou a elaboração imediata de uma prise d’écriture. Isso só 
aconteceria após uma visita a Ruanda em 2004, na qual a futura 
escritora se deparou com as ruínas dos povoados de sua infância, 
com os resultados insuficientes dos gacaca (tribunais comunitários 
implementados após o genocídio) e com o negacionismo na fala de 
pessoas que viviam nas redondezas de Gitagata, onde sua família 
havia se fixado em meados da década de 1960.

A falta de um túmulo para os familiares e conhecidos – situação 
semelhante à de quase um milhão de outras vítimas – dá novo 
sentido à missão que havia sido conferida a Mukasonga por seus pais, 
Stefania e Cosma, nas vésperas da sua partida para o Burundi ao lado 
de um dos irmãos: não só prosseguir os estudos e fazer com que a 
família pudesse sobreviver, mas também ser a guardiã da memória 
dos que permaneceram em Ruanda. Nasce daí a necessidade de 
recolher os destroços e registrar as sucessivas etapas do degredo dos 
tutsis para o Bugesera, uma região de savana de reputação negativa 
entre os moradores das áreas montanhosas do sudoeste do país: a 
infância vivida sob constante e crescente repressão por parte dos 
braços armados do governo; as estratégias de sobrevivência dos 
desalojados, em particular de mulheres como Stefania; os cotidianos 
familiar e comunitário, marcados pela precariedade material; a vida 
escolar em Gitagata e a surpreendente aprovação no exame de 
admissão ao ensino secundário; a marginalização das alunas tutsis 
no liceu Notre-Dame-de-Cîteaux, na capital; o oásis que a Escola de 
Assistentes Sociais de Butare representou até o estouro do golpe de 
estado de 1973, que reforçou a perseguição aos tutsis; a fuga para 
o país vizinho; a reconstrução da vida e da própria identidade cada 
vez mais longe dos parentes; o horror do genocídio; e, finalmente, o 
retorno ao país natal.

A obra de Scholastique Mukasonga se funda, então, sobre uma 
experiência indireta do genocídio, segundo formulação de Catherine 
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Coquio (Apud AZARIAN, 2011, p.424). Trata-se de uma literatura 
que reflete sobre o trauma a partir de um locus complexo, exigindo 
da narradora a construção de um espaço de enunciação capaz de 
presentificar lembranças remotas e de incorporar experiências 
coletivas por meio das experiências próprias. A elaboração 
dessa espécie de “testemunho ausente” atinge grande tensão na 
passagem de Inyenzi ou les Cafards que conta os momentos vividos 
simultaneamente à catástrofe:

Quand j’appris les premiers massacres de 
Tutsi qui suivirent immédiatement la mort 
d’Habyarimana, ce fut comme un court instant 
de délivrance : enfin ! Désormais, nous n’avions 
plus à vivre dans l’attente de la mort. Elle était 
là. Il n’y avait plus moyen d’y échapper. Le destin 
auquel étaient voués les Tutsi allait s’accomplir. 
Une satisfaction morbide me traversa l’esprit: à 
Nyamata, depuis si longtemps, nous savions! […]

Je n’étais pas parmi les miens quand on les 
découpait à la machette. Comment ai-je pu 
continuer à vivre pendant les jours de leur mort? 
[…] C’était un poids énorme qui tombait sur mes 
épaules [...]. J’avais en charge la mémoire de tous 
ces morts: ils m’accompagneraient jusqu’à ma 
propre mort. (2006, p.140-141)

O emprego da primeira pessoa do plural nesse instante da 
narrativa põe em evidência o caráter paratópico do relato de 
Scholastique Mukasonga. Diante do não-lugar instaurado pela 
impossibilidade de saber o que de fato aconteceu com sua família 
e, mais concretamente, da ausência de corpos que permitissem 
um verdadeiro trabalho de luto, a autora toma como estratégia 
de elaboração de seu discurso o emprego de um ponto de vista 
particular – o da jovem tutsi que cresceu no Bugesera, que conheceu 
as pessoas vitimadas pela fúria dos genocidas e que, agora, já adulta, 
pode falar em nome e em memória delas:
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Je voudrais tant croire [que] j’étais revenue à 
leur appel pour recevoir en dépôt la mémoire 
de leurs souffrances et de leurs morts. Oui, je 
suis bien celle qu’on appelait toujours de son 
nom rwandais, celui que m’avait donné mon 
père, Mukasonga, mais désormais, je garde en 
moi, et comme faisant partie du plus intime de 
moi-même, les débris de vie, les noms de ceux 
qui, à Gitwe, à Gitagata, à Cyohoha, resteront 
sans sépultures. Les assassins ont voulu effacer 
jusqu’à leur mémoire mais, dans le cahier 
d’écolier qui ne me quitte plus, je consigne leurs 
noms et je n’ai pour les miens et tous ceux qui 
sont tombés à Nyamata que ce tombeau de 
papier. (2006, p.190-191 – grifo do autor)2

Em Inyenzi ou les Cafards, acompanhamos os esforços da 
“testemunha ausente” para evitar o apagamento definitivo dos 
mortos que ela deve velar. É o caso, por exemplo, do último capítulo 
do livro, dedicado ao retorno da escritora a Ruanda, em que a visão 
dos escombros leva à evocação dos parentes e de dezenas de 
vizinhos, cada um com uma história particular. O trecho se assemelha 
a uma lenta caminhada pela estrada que conduz a narradora às 
ruínas da casa dos pais; ao final dessa jornada pelo pays des morts, 
a tarefa de Scholastique Mukasonga ganha contornos mais nítidos. 
Se o encerramento de Inyenzi ou les Cafards resgata o propósito 
declarado desde o prólogo, também prenuncia realizações do 
título seguinte, La femme aux pieds nus, que busca cumprir o papel 
da mortalha que Stefania havia pedido às filhas mais novas, uma 
promessa não cumprida em razão do exílio de Mukasonga e do 
perecimento de sua mãe e suas irmãs no genocídio. No mesmo 
sentido, a autora retoma o procedimento de nomeação dos mortos 
2  Existe em Ruanda o costume de dar dois nomes a um recém-nascido: um nome de 
batismo, dito “cristão”, e um nome na língua quiniaruanda, cujo significado geralmente 
remete às circunstâncias do nascimento da criança. A esse respeito, conferir o texto 
“Je m’appelle Mukasonga”, em que a escritora explora os possíveis significados do 
nome ruandês que seu pai lhe deu. In http://www.scholastiquemukasonga.net/
home/je-mappelle-mukasonga. Acesso em 7.Mar.2018.
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também no capítulo derradeiro desse livro, no qual encadeiam-se 
breves relatos sobre a luta das mulheres tutsis pela sobrevivência 
e pela manutenção de um mínimo de normalidade e dignidade 
em suas rotinas durante os anos vividos sob repressão. Ao lado 
das lições e das histórias contadas às crianças ao cair da tarde e 
dos diálogos entre a narradora e sua mãe no campo de cultivo, as 
histoires de femmes que encerram o relato funcionam como tributo 
às matriarcas ruandesas:

Les voisines! qui pourrait se passer des voisines? 
Il y a toujours quelque chose à emprunter chez 
une voisine. Il y a toujours une voisine pour venir 
vous emprunter quelque chose. Et si personne 
ne vient vous emprunter quelque chose, vous 
êtes bien malheureuse. Est-ce qu’on se méfie 
de vous? Est-ce qu’on vous prend pour une 
empoisonneuse? Il y a toujours un prétexte 
pour aller chez la voisine: du sel, de l’eau, un 
peu de bois, une cruche… On peut même vous 
demander une de vos filles parce que le mari de 
la voisine n’est pas là ce soir – il est parti à Kigali –, 
qu’elle est seule avec des enfants en bas âge, que 
cela la rassurerait d’avoir quelqu’un près d’elle 
– Mukasonga – pour lui tenir compagnie. (2008, 
p.143)

Stefania, Marie-Thérèse, Gaudenciana, 
Theodosia, Anasthasia, Speciosa, Leoncia, 
Pétronille, Priscilla et bien d’autres, c’étaient 
elles, les Mères bienfaisantes, les Mères 
bienveillantes, celles qui nourrissaient, qui 
protégeaient, qui conseillaient, que consolaient, 
les gardiennes de la vie, celles que les tueurs ont 
assassinées comme pour éradiquer les sources 
mêmes de la vie. (2008, p.148)

À diferença de Inyenzi ou les Cafards e de sua organização 
eminentemente cronológica, La femme aux pieds nus é um livro que 
se articula de maneira temática, enfocando diferentes dimensões 
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do dia a dia em capítulos que descrevem desde os cuidados com a 
casa familiar até complexos arranjos matrimoniais, passando pelo 
cultivo de plantas medicinais e pelo trabalho na plantação de sorgo. 
O que as duas obras têm em comum, além de serem elaboradas 
a partir de experiências pessoais, é a presença recorrente de 
uma personagem infantil que atua predominantemente como 
observadora, quase nunca tomando a palavra diante dos adultos. A 
amplitude do ponto de vista dessa personagem e sua relação com 
o dever de memória que a escritora busca realizar são os aspectos 
que nos interessam neste trabalho.

DImenSõeS DA InTeGRAçãO DO OLHAR InFAnTIL AO 
DISCURSO De memÓRIA

A articulação entre as vivências pessoais, o trauma e a história 
coletiva nos aproxima de uma das características da literatura de 
testemunho; segundo Márcio Seligmann-Silva, “[...] o elemento 
traumático do movimento histórico penetra nosso presente tanto 
quanto serve de cimento para nosso passado, e essas categorias 
temporais não existem sem a questão da sua representação” 
(2005, p.64). Podemos afirmar que a escrita de Scholastique 
Mukasonga atua nesse sentido, pois encontramos ali uma complexa 
mobilização de faixas temporais costuradas umas às outras pela 
experiência do genocídio: por um lado, o presente da escrita é o 
palco no qual se encenam os esforços de elaboração da memória, 
incluindo aí os instantes de dúvida da escritora sobre aquilo que 
está relatando. Essa temporalidade é marcada, sobretudo, por 
indícios textuais como je me souviens, je ne me souviens plus, 
me semble-t-il, j’en suis encore à me demander etc. Por outro 
lado, as experiências do passado que ocupam a grande parte dos 
relatos autobiográficos e dos textos ficcionais se subdividem entre 
memórias remotas da infância e adolescência, tanto as traumáticas 
como as não traumáticas, e memórias do passado recente – uma 
temporalidade delimitada de um lado pelo genocídio de 1994 e, de 
outro, pela viagem a Ruanda, dez anos mais tarde. As referências 
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a episódios-chave da história do país também estão presentes na 
obra de Mukasonga, e muitas vezes representam o papel de jalões 
que ajudam a inscrever o relato pessoal numa trama mais ampla, 
algo pelo qual o testemunho indireto se caracteriza por ser o de 
uma pessoa “qui a vécu – au moins en partie – les événements de 
l’histoire collective” (STREITBERGER, 2012).

Um episódio do quarto capítulo de Inyenzi ou les Cafards 
ilustra a maneira pela qual Scholastique Mukasonga associa suas 
experiências pessoais aos eventos da história coletiva. Trata-se de 
um episódio situado no final de 1963, às vésperas da mudança 
de sua família para Gitagata, quando ela contava sete anos. Um 
boato corria pela região de Nyamata sobre o retorno de Kigeri, 
o rei destituído pelos grupos independentistas majoritariamente 
hutus, que conduziria os tutsis de volta a suas regiões de origem. 
Após uma intensa preparação, um clima de solenidade se 
estabelece no local:

Chacun s’était habillé du mieux qu’il avait pu, 
comme pour la messe. Les mamans avaient 
soigneusement rasé la tête de leurs enfants, ne 
laissant à l’avant du crâne qu’une jolie touffe de 
cheveux bien ronde, l’igisage. Personne ne se 
dirigea vers le champ. Les hommes restèrent au 
milieu de la route, l’air grave, prenant tout à tour 
la parole. Les femmes allèrent s’asseoir sur la 
termitière qui leur servait de lieu de rencontre. 
Nous autres, les enfants, nous dansions autour, 
nous ne savions pas bien pourquoi nous dansions, 
mais nous dansions. Le soleil, me semble-t-il, se 
leva plus tôt que de coutume. C’était le grand 
jour, le jour tant attendu de notre délivrance. 
(2006, p.50-51)

Porém, em vez do rei, os deportados percebem a chegada de 
helicópteros de patrulha. Assustadas, as pessoas correm para se 
esconder dos voos rasantes. Mukasonga se refugia com a irmã mais 
nova no campo de cultivo, onde passam a noite e enfrentam a fome 
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comendo batatas cruas. Ao alvorecer, alguns jovens desconhecidos 
são vistos andando pela região – entre eles, o filho do morador que 
espalhara o boato –, os quais trazem a notícia de que “tout est perdu, 
tout est fini” (2006, p.52), embora a própria narradora se questione 
sobre ter ouvido ou não essa frase. É a partir do episódio do ataque 
de helicópteros que Mukasonga observa o recrudescimento da 
repressão dos soldados sobre os deportados: aumenta o número 
de invasões, pilhagens, capturas e desaparecimentos. Com a 
subsequente intensificação dos ataques de rebeldes contra as 
forças do regime, os tutsis passam a ser chamados de “baratas”, 
palavra que aparece no título do livro tanto em francês quanto em 
quiniaruanda: “Désormais à Nyamata, nous serions tous des Inyenzi. 
J’étais une Inyenzi” (2006, p.53).

A saída em massa de tutsis rumo ao Burundi deixa muitas 
habitações vazias na região, e é numa delas, em Gitagata, que a 
família de Scholastique Mukasonga virá a se instalar definitivamente. 
À diferença das páginas anteriores, dominadas por cenas do terror 
hutu, o capítulo seguinte trata da rotina da menina ao lado dos pais 
e dos irmãos, sendo permeado por um sentimento nostálgico:

Les jours de Gitagata! Ceux de mon enfance ! Il 
y en eut tant qui furent des jours de malheur et 
de tristesse […] Et puis il y eut ceux étrangement 
calmes où nos bourreaux semblaient nous avoir 
oubliés. Les jours si peu nombreux d’une enfance 
ordinaire. (2006, p.58)

Narram-se aqui cenas da vida escolar e do catecismo; dos 
afazeres domésticos; da produção do urwarwa, a bebida fermentada 
de banana, ao lado de Cosma; e do trabalho no campo ao lado de 
Stefania, bem como das histórias contadas por ela, uma prefiguração 
do que será realizado em maior escala em La femme aux pieds nus. 
O saudosismo que prevalece nesse capítulo é reforçado pelo amplo 
emprego do presente do indicativo no interior do relato de memória, 
o que contribui para a identificação do relato de Mukasonga com o 
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conjunto dos testemunhos de sobreviventes do genocídio por meio 
de um procedimento percebido por Véronique Bonnet nos seguintes 
termos: “L’écriture testimoniale idéalise l’espace social antérieur 
à avril 1994, dont la ‘chronotopie’ fut radicalement rompue. Les 
événements et actes précédant cette rupture s’inscrivent, chez la 
plupart des auteurs, dans le récit de ‘l’autrefois’” (2005, p.79).

Também é exemplar, no sentido de mostrar como se articulam 
tantas temporalidades no interior do discurso de memória, a 
narração da lembrança mais remota de Mukasonga sobre a violência 
contra os tutsis:

Les premiers pogromes contre les Tutsi éclatèrent 
à la Toussaint 1959. L’engrenage du génocide 
s’était mis en marche. Il ne s’arrêterait plus. 
Jusqu’à la solution finale, il ne s’arrêterait plus.

Les violences contre les Tutsi n’épargnèrent 
évidemment pas la province de Butare. J’avais 
trois ans et c’est alors que les premières images 
de terreur se sont gravées dans ma mémoire. 
Je me souviens. Mes frères et ma sœur étaient 
à l’école. J’étais à la maison avec ma mère. 
Soudain on a vu des fumées s’élever partout, 
sur les pentes du mont Makwaza, de la vallée 
de la Rususa, là où habitait Suzanne, la mère de 
Ruvebana qui, pour moi, était comme ma grand-
mère. Et puis on a entendu des bruits, des cris, 
une rumeur comme un essaim de monstrueuses 
abeilles, un grondement qui envahissait tout. Ce 
grondement, je l’entends encore aujourd’hui. 
(2006, p.19)

É comum encontrarmos em trechos como o transcrito acima a 
menção aos barulhos que precediam ou acompanhavam as exações 
dos militares. São alaridos, zumbidos e estrondos, entre outros 
ruídos que se fixaram na memória de Mukasonga: “À présent, 
chez le voisin, il y a les mêmes bruits de bottes, les mêmes cris, les 
mêmes pleurs, les mêmes fracas de cruches que l’on brise...” (2008, 
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p.18). Os barulhos que Mukasonga associa ao terror invadem seu 
sono, mesmo na idade adulta; são marcas profundas da experiência 
da repressão e reforçadas pela síndrome do sobrevivente, como 
o pesadelo descrito no prólogo de Inyenzi ou les Cafards: “On me 
poursuit, j’entends comme un vrombissement qui monte vers moi, 
une rumeur de plus en plus menaçante” (2006, p.11). Na novela 
“La peur”, os gritos que semeiam o medo entre os deportados 
surgem repentinamente e anunciam a iminência de algo que todos 
já aguardam: o ataque dos soldados, como as igualmente ruidosas 
investidas contra as estudantes tutsis em Inyenzi ou les Cafards 
e em Notre Dame du Nil. Os barulhos trazem em seu encalço o 
silêncio que as crianças devem fazer para não chamar a atenção dos 
soldados, ao lado de outras reações provocadas pelo medo:

mon père se précipite comme s’il pouvait retenir 
le militaire et j’entends les cris de ma mère, 
d’Alexia. De toutes mes forces, je serre les 
paupières pour ne pas voir. Tout se brouille, je 
voudrais m’enfoncer au plus profond de la terre 
[...]. (2008, p.18)

As relações entre o barulho e o silêncio num contexto de 
pavor também são patentes em representações visuais. Talvez a 
lembrança imediata nesse sentido seja Guernica, de Picasso, mas as 
cenas de violência sistemática vividas por Scholastique Mukasonga 
na infância e relatadas pela mulher adulta nos convidam a refletir 
ao lado de Françoise Héritier sobre os desenhos de crianças 
que passaram pela experiência de guerras e massacres como o 
genocídio em Ruanda. Ainda que a imagem sobre a folha seja 
silenciosa, elementos recorrentes – como olhos arregalados, bocas 
abertas, cabelos eriçados e dedos abertos – indicam a “potência 
deflagradora” dos barulhos e revelam, em grande medida, o caráter 
testemunhal desses desenhos:

sans doute à cause du bruit effrayant des 
bombardements, nous voyons des dessins qui 
représentent quasi exclusivement des explosions 
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à l’état pur. Bombes qui explosent en plein vol, 
rougeoiement des flammes qui inonde la page. 
C’est ainsi que les dessins de ces enfants essaie 
de faire passer à nos oreilles l’effroyable sonorité 
à laquelle ils ont été soumis. Dans certains cas, 
le dessin a une telle force dans les couleurs, le 
tracé et l’orientation des traits, l’embrasement 
de la page qu’on a la quasi-certitude d’entendre 
le bruit qui a dû accompagner l’image sur la 
rétine. (HÉRITIER, 2017, p.11)

A reelaboração das memórias pessoais no interior dos diferentes 
gêneros exercitados por Scholastique Mukasonga é um aspecto 
já reconhecido pela crítica acadêmica. Viviane Azarian afirma que 
“cette écriture de la mémoire qui fait retour sur les événements, 
fait également retour d’un texte à l’autre [...] à travers la récurrence 
de certains motifs” (2011, p.426), além de sugerir uma leitura que 
supere a separação binária entre autobiografia e ficção em favor de 
uma visão mais atenta à complexidade do testemunho enquanto 
fenômeno antropológico. Por sua vez, Valérie Dussaillant-Fernandes 
aponta a existência de “un passage subtil et poreux entre la fiction 
et les faits autobiographiques” (2013, p.113) ao lado do emprego de 
palavras em quiniaruanda. Já a reapropriação da língua materna por 
Mukasonga indicia o objetivo de tentar salvar a identidade familiar 
do esquecimento, além de promover, agora em relação à adoção da 
língua francesa, um vínculo entre o passado traumático e o espaço 
em que se busca reconstruir aquela identidade, aspecto igualmente 
tratado por Azarian.

Além da hibridez genérica e dos recursos linguísticos 
apontados nas análises citadas acima, a elaboração de uma 
poética testemunhal no seio da obra de Scholastique Mukasonga 
também é nutrida pelo emprego de um ponto de vista que atua 
no sentido de integrar aspectos éticos, mesmo políticos, ao âmbito 
mais estritamente discursivo-literário. Nesse sentido, a adoção do 
olhar infantil nos textos autobiográficos e nas novelas permite não 
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apenas um enquadramento narrativo particular, mas possibilita 
à escritora realizar uma série de denúncias sobre a precarização 
das condições materiais, a fome que assolava os campos de 
deportação, as limitadas condições de acesso dos tutsis à educação 
e ao trabalho, a sistematicidade do terror e a violência sexual que 
os soldados impunham às jovens. Esses elementos contribuem 
para reforçar a explicação do genocídio de 1994 como culminação 
de um longo processo de divisão e hierarquização da população 
ruandesa, desencadeado no período colonial e intensificado pelo 
regime pró-hutu. Por outro lado, o recurso ao ponto de vista infantil 
cria condições para outra dimensão do discurso de memória em 
Mukasonga: as cenas dos cotidianos familiar e comunitário e os 
retratos da vida escolar e da catequização fornecem inúmeras 
aberturas para a elaboração dos textos mais assumidamente 
ficcionais. Assim, reforça-se a hipótese de que esse ponto de vista 
é um dos elementos que dá maiores subsídios para a articulação de 
diferentes temporalidades, legitimando, assim, a realização de um 
tipo paratópico de testemunho.

Se o fato de Scholastique Mukasonga ter vivido em Ruanda 
apenas até os dezessete anos estabelece certos marcos que 
ajudam na compreensão de seu trabalho de memória, é igualmente 
importante lembrar que ela havia saído da casa da família em 
Gitagata rumo ao liceu Notre-Dame-de-Cîteaux, em Kigali, cinco 
anos mais cedo, o que contribui para o estabelecimento de um 
limite entre diferentes etapas de sua vida e de sua narrativa. Dois 
trechos do capítulo de Inyenzi ou les Cafards, dedicado à aprovação 
no exame de admissão ao ensino secundário, apontam como a ida 
para a capital significou uma ruptura também no destino da menina:

À douze ans, je m’étais faite à l’idée que je 
resterais paysanne. Dans mon pagne déchiré, 
un foulard crasseux noué sur ma tête, je 
retournerais la terre. Je ferais cela toute ma vie, 
si du moins on me laissait vivre. (2006, p.89)
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Enfin le grand jour de la rentrée arriva. Il fallait 
partir de bonne heure pour arriver à Kigali avant 
la tombée de la nuit. […] Et puis nous sommes 
partis, nous avons traversé le grand pont sur 
la Nyabarongo. J’entrais dans un autre monde. 
(2006, p.92)

A travessia do Nyabarongo aparecerá novamente na primeira 
novela de Ce que murmurent les collines, “La rivière Rukarara” – 
dessa vez, não como a passagem da infância à adolescência, mas 
como o preço a ser pago na entrada e na saída de um mundo 
minimamente seguro, no qual a menina se encontrava em meio a 
seus pares:

Les déplacés ne parlaient de la Nyabarongo qu’en 
la maudissant. Avec ses eaux rougies de terre tel 
un mauvais présage, elle était comme le mur 
liquide de notre prison et le pont de fer, quand 
j’eus à le franchir pour aller au lycée de Kigali ou 
en revenir, le lieu de toutes les humiliations et de 
toutes les violences qu’exerçaient les militaires 
du poste de garde. Au lycée, j’ai appris que, pour 
les Grecs, il fallait pour aller en enfer traverser 
un fleuve noir et glacé qui s’appelait le Styx; moi, 
j’en connaissais un autre qui y menait aussi: la 
Nyabarongo. (2014, p.13)

Assim como ocorre com a evocação do rio Nyabarongo, a 
obra de Scholastique Mukasonga é profícua na reelaboração 
de metáforas, situações e personagens mencionados em textos 
anteriores e na atribuição de um caráter ímpar a objetos. Figuras e 
imagens aparentemente secundárias reaparecem posteriormente 
com traços ora ampliados, ora reduzidos, e com novos significados, 
atendendo a diferentes propósitos narrativos. No que tange aos 
objetos, muitas vezes descritos como únicos em seu gênero, esse 
procedimento sugere a forte impressão que causaram na criança 
que Mukasonga foi porque se relacionam a situações traumáticas em 
si ou determinantes para a realização do retrato de vivências que o 
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genocídio de 1994 quase conseguiu apagar. Assim, chamam a atenção 
em meio às memórias de infância a bíblia de Cosma, o único livro 
da casa; a máquina de costura do único alfaiate de Gitagata; a única 
cena do único filme que Mukasonga acredita ter assistido em toda a 
infância; o único aparelho de rádio do povoado, propriedade de um 
comerciante; a única roupa de qualidade, que a menina era obrigada 
a dividir com as irmãs; além de outros itens que ganham relevo por 
sua singularidade e adquirem maior força simbólica quando surgem 
no interior do relato de memória e proporcionam um retrato das 
condições de vida em Ruanda. É o que ocorre num episódio situado 
no início de Inyenzi ou les Cafards e centrado na rotina familiar, uma 
cena ordinária que precede um importante momento da narrativa:

Dès qu’ils apercevaient sa silhouette pédalant 
sur l’étroit sentier de la crête, les enfants du 
village criaient: “Voilà Cosma! Voilà Cosma!” et 
tous le suivaient en cortège jusque devant la 
maison. Ma mère, entendant les cris, mettait à 
réchauffer la marmite de haricots et de bananes 
toujours prête pour les retours inopinés de mon 
père. Cette marmite qui était réservée au repas 
de mon père, je la revois encore. Elle était haute, 
toute noire mais brillante à l’intérieur, elle était 
en fonte, très épaisse. C’était le seul ustensile de 
cuisine en métal que nous possédions. Elle avait 
un nom: Isafuriya ndende, la ‘grande casserole’. 
Mon père racontait qu’il l’avait achetée à un 
colporteur de Zanzibar. C’était un objet très 
précieux, si précieux que ma mère ne voulut pas 
l’abandonner quand on nous chassa de Magi. Et 
la fameuse marmite nous suivit dans notre exil à 
Nyamata. (2006, p.18)

Poucos parágrafos adiante, a panela é evocada pela última vez 
em meio ao relato do violento processo de deportação dos tutsis, e 
outro objeto associado ao trauma e ao despojamento material faz 
uma aparição fugaz:
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On criait: ‘Vite, vite! Montez, dans les camions.’ 
On n’avait pas eu le temps de prendre les 
pauvres affaires que nous avions pu sauver. Ma 
mère n’avait réussi à emporter que la fameuse 
marmite de fonte noire. Ce fut notre seul bagage. 
Je pleurais. J’avais perdu mon petit pot à lait qui 
ne me quittait jamais. (2006, p.23)

Os textos ficcionais de Scholastique Mukasonga também 
trazem cenas construídas em torno de objetos singulares que já 
haviam sido mencionados nas primeiras obras da escritora, como as 
ilustrações de passagens bíblicas utilizadas na catequização, capazes 
de provocar comoção e pavor nas crianças, e o precioso manual 
de leitura que era emprestado às crianças na escola de Gitagata. 
Esses itens revelam muito sobre a situação das crianças tutsis 
em Ruanda no período de preparação do genocídio. Assim como 
em todas as sociedades que estiveram sob o jugo da colonização 
europeia, a escola e o catecismo constituíram nesse país espaços 
de construção de sentidos que entram em concorrência com o 
seio familiar, pois neles são impostos conhecimentos, identidades, 
noções sobre papéis sociais, comportamentos e relações com o 
corpo condizentes com padrões culturais de base cristã. Esses 
saberes transplantados estabelecem com os saberes autóctones 
uma complexa relação de coabitação, ora violenta, ora pacífica, 
como vemos mais profundamente em La femme aux pieds nus, 
livro no qual abundam as lições de Stefania, baseadas nas tradições 
locais, bem como descrições de suas respostas ambivalentes aos 
valores e aos produtos culturais ocidentais. Nesse aspecto, a obra 
de Scholastique Mukasonga se alinha com a compreensão de que as 
divisões sociais que levaram à institucionalização e ao acirramento 
das tensões entre hutus e tutsis em Ruanda e desembocaram no 
genocídio de 1994 estão relacionadas ao projeto colonizador 
encabeçado naquela região por alemães, num primeiro momento, 
e belgas, posteriormente, e que contou com amplo apoio dos 
missionários católicos. A esse respeito, Kofi Asare Opoku afirma:
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A instauração do domínio colonial ajudou 
consideravelmente a obra dos missionários. 
Em primeiro lugar, administradores coloniais 
e missionários compartilhavam a mesma visão 
de mundo e provinham da mesma cultura. 
Em segundo lugar, a administração colonial 
alimentava disposição favorável ao trabalho 
dos missionários e, muitas vezes, subvencionava 
as escolas das missões. Em terceiro lugar, a 
imposição do controle colonial em cada território 
assegurava a paz e a ordem, graças às quais os 
missionários podiam contar com a proteção da 
administração. Em quarto lugar, a introdução de 
meios de comunicação eficazes e a instauração 
da economia monetária estimularam o comércio 
e contribuíram para o advento de um novo 
estilo de vida, que haveria de impor-se em 
toda a África, estilo de vida caracterizado pela 
falência das comunidades em proveito do 
individualismo. De maneira geral, pode-se dizer 
que as missões cristãs na África eram as aliadas 
e o complemento do imperialismo europeu; 
a atividade missionária fazia parte do avanço 
ou da penetração do Ocidente no mundo não 
ocidental. (2010, p.610-611)

COnSIDeRAçõeS FInAIS
Ao longo deste texto, vimos como o ato testemunhal presente 

nas obras de Scholastique Mukasonga se constrói a partir da 
necessidade de resgatar a memória dos parentes e conhecidos 
aniquilados em 1994. A escritora empreende, então, um esforço 
para resgatar aquelas vidas da vala comum do genocídio por meio 
da diluição das fronteiras entre autobiografia e ficção, da nomeação 
dos mortos e do uso patente da língua materna, aspectos analisados 
mais profundamente em análises alheias. Essas estratégias são 
desenvolvidas em diálogo com o recolhimento de fragmentos de 
uma Ruanda ameaçada de desaparecimento, algo que se desdobra 
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também na descrição das atividades cotidianas da família da futura 
escritora, no profundo retrato da personalidade de Stefania, no 
resgate de histórias do passado pré-colonial em diferentes novelas, 
entre outras dimensões que são costuradas entre si pela ótica 
infantil no interior do discurso. Em resumo, esse recurso, frequente 
nos textos da autora, busca associar as experiências pessoais ao 
âmbito coletivo, o que não ocorre sem que possamos reconhecer 
ali uma resposta política. 

É pelo emprego do ponto de vista infantil que Scholastique 
Mukasonga se vê em condições de explorar a fundo suas memórias 
pessoais em Inyenzi ou les Cafards e La femme aux pieds nus, algo que 
se dinamiza nas narrativas curtas de L’Iguifou e de Ce que murmurent 
les collines por meio de maiores protagonismo e liberdade de ação 
por parte das personagens infantis. Ao assumir-se como aquela 
a quem chamavam por seu nome ruandês, Mukasonga busca 
investir-se de uma identidade particular. Sua obra autobiográfica 
se funda, então, sobre as experiências de uma menina em seu 
processo de crescimento físico e de amadurecimento psíquico e 
crítico, desembocando em textos centrados na adolescência – 
especialmente, o romance Notre Dame du Nil. Assim, a tentativa 
de evitar separações e hierarquizações entre os diferentes gêneros 
exercitados pela escritora não impede o leitor de reconhecer na 
reelaboração de imagens, situações e perfis de um texto a outro 
um trabalho cujo objetivo parece ser o de dotar esses elementos 
de uma complexidade e uma singularidade cada vez maiores. A 
pluralidade que adquirem no conjunto da obra memorialística de 
Mukasonga nos faz lembrar, enfim, as observações de Jeanne Marie 
Gagnebin a respeito do relato de infância, o qual

remete sempre à reflexão do adulto que, ao 
lembrar o passado, não o lembra tal como 
realmente foi, mas, sim, somente através do 
prisma do presente projetado sobre ele. [...] 
Nesse sentido, a lembrança da infância não é 
idealização, mas, sim, realização do possível 
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esquecido ou recalcado. A experiência da 
infância é a experiência daquilo que poderia 
ter sido diferente, isto é, releitura crítica do 
presente da vida adulta. (1997, p.181)
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MeMÓrIA e FIGUrA PAterNA eM LIVret de 
FAMILLe

Laura Barbosa campos (UerJ)

COnSIDeRAçõeS InICIAIS
Jean Patrick Modiano nasceu em julho de 1945, nos arredores 

de Paris. Filho de Louise Colpeyn e de Albert Modiano, um 
negociante de origem judaica e envolvido com atividades escusas 
durante a Segunda Guerra, Modiano foi marcado pelo ambiente 
de semiclandestinidade em que foi criado e pelo que considerava 
o encontro inusitado entre duas pessoas que, não fosse a Guerra, 
dificilmente teriam seus destinos cruzados. Pelo lado paterno, 
então, os Modianos eram judeus sefarditas de origem ítalo-grega 
e, pelo lado materno, Louise Colpeyn, atriz nascida na Antuérpia, 
na Bélgica, que foi para Paris com o objetivo de trabalhar na 
Continental-Films, uma produtora cinematográfica criada pelos 
nazistas. Este é o contexto do encontro dos pais de Patrick Modiano 
durante a Ocupação: de um lado, um judeu cosmopolita que vive 
de pequenas falcatruas sob uma falsa identidade, e, do outro, 
uma atriz flandrense que trabalha para o ocupante. Em 1944, os 
dois se casam, e Patrick Modiano nasce no ano seguinte. O casal 
terá também um segundo filho nascido em 1947 e falecido de 
leucemia em 1957, perda que marca profundamente o escritor. O 
contexto singular do encontro de seus pais e o ambiente no qual foi 
criado influenciam decisivamente a literatura de Modiano, e essa 
atmosfera é reelaborada sistematicamente em suas obras.

Um dos pontos que atravessa toda a prosa de Modiano é a 
presença de uma primeira pessoa ambígua, uma vez que integra 
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elementos autobiográficos a textos ficcionais. Por outro lado, o autor 
tende a deslegitimar a escrita de si em declarações e a estabelecer 
pactos contraditórios em seus textos. Ao embaralhar as cartas dessa 
maneira, Modiano cria um efeito de indeterminação aos olhos do 
leitor quanto ao estatuto de seus narradores que, ao mesmo tempo, 
apresentam características recorrentes e engendram, assim, uma 
sensação de familiaridade.

Un Pedigree (2005), uma obra da maturidade e ainda sem 
tradução para o português, é sua única publicação assumidamente 
autobiográfica e, em contrapartida, o tom empregado é, na maior 
parte do tempo, deliberadamente neutro, marcando uma tentativa 
de distanciamento, como se se tratasse mais de um biógrafo 
de si mesmo do que de uma autobiografia. Em uma espécie de 
consignação de fatos, o narrador realiza colagens de fragmentos de 
vida na trajetória de um eu ausente:

J’écris ces pages comme on rédige un constat ou 
un curriculum vitae, à titre documentaire et sans 
doute pour en finir avec une vie qui n’était pas 
la mienne. Il ne s’agit que d’une simple pellicule 
de faits et gestes. Je n’ai rien à confesser ni 
à élucider et je n’éprouve aucun goût pour 
l’introspection et les examens de conscience. 
(MODIANO, 2005, p.44-45)

A obra foi determinante para a concretização do espaço 
autobiográfico modianesco. O que o jovem narrador Patrick da 
obra Livret de famille, lançada 1977, esboçou, Modiano realiza 
plenamente em Un Pedigree, cujo título marca a preocupação com 
as origens e as indagações sobre a ascendência como um mecanismo 
para resolução de enigmas.

LIVReT De FAmILLe
Aos narradores de Modiano falta sempre aquilo que, em Livret 

de Famille, é qualificado como o “bien mystérieux [...], un état civil” 
(MODIANO, 1977, p.27), ou seja, uma identidade. O título dessa 
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obra remete ao documento administrativo francês composto por 
todos os registros civis que o indivíduo acumula ao longo da vida, 
como, por exemplo, a certidão de nascimento, de casamento ou de 
divórcio. Já o Livret de famille, de Modiano, é formado por narrativas 
que vão do registro de nascimento de sua filha, à prisão do pai do 
escritor durante a Ocupação ou, ainda, ao retorno dos prisioneiros 
dos campos de concentração, recorrendo, portanto, a um passado 
recente e também a uma memória anterior ao seu nascimento, 
dentro de uma perspectiva investigativa na chave da interioridade, 
mas, também, da anterioridade. Na quarta-capa do livro, o autor 
acentua a ambiguidade de registros, onde se lê: “quatorze récits où 
l’autobiographie se mêle aux souvenirs imaginaires”.

Livret de Famille é a primeira obra de Modiano que apresenta 
homonímia entre autor e narrador. É o momento, pois, em que o 
aspecto autobiográfico aparece de forma deliberada e que o espaço 
autobiográfico começa a ganhar densidade.

O ponto de partida das narrativas que compõem a publicação é o 
registro de nascimento da filha do narrador no seu “livreto de família”. 
Assim como a História oficial e, a despeito de ser um documento 
administrativo com pretensão de registrar toda a trajetória de um 
indivíduo na sociedade, ele também apresenta lacunas no que 
concerne à história familiar do narrador, o qual observa:

Livret de Famille. Ce titre m’inspirait un intérêt 
respectueux comme celui que j’éprouve pour 
tous les papiers officiels, diplômes, actes 
notariés, arbres généalogiques, cadastres, 
parchemins, pedigrees... Sur les deux premiers 
feuillets figurait l’extrait de mon acte de mariage, 
avec mes nom et prénoms, et ceux de ma femme. 
On avait laissé en blanc les lignes correspondant 
à: “fils de”, pour ne pas entrer dans les méandres 
de mon état civil. J’ignore en effet où je suis né et 
quels noms, au juste, portaient mes parents lors 
de ma naissance. [...]. Mon père y figurait sous 
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un faux nom parce que le mariage avait eu lieu 
pendant l’Occupation. (MODIANO, 1977, p.12)

A lacuna no documento destaca a problemática relacionada à 
ascendência e produz uma relação conflituosa com a memória que 
permeia todo livro. À obsessão pelo esquecimento, Modiano opõe 
o imperativo de memória, revelando a dialética angustiada do pós-
Shoá, ora excessivamente lembrada, ora demasiadamente esquecida.

Nesta quinta publicação, Modiano transforma o documento civil 
em uma grande reflexão sobre a memória, individual e coletiva, e, 
ainda, enquanto processo propriamente dito. Essa temática central 
explica a escolha da epígrafe: “Vivre c’est s’obstiner à achever un 
souvenir”. A citação de René Char ilumina o sentido geral da obra 
de Modiano por resumir o projeto e as motivações profundas do 
escritor para quem viver/escrever consiste em tentar esclarecer 
zonas obscuras do passado, buscando principalmente elucidar 
questões relacionadas à trajetória paterna.

A memória se apresenta de forma ambivalente em Livret de 
Famille. De um lado, ela funciona como um forte instrumento 
de superação de barreiras temporais e espaciais, como observa 
o narrador do segundo capítulo em relação ao desejo do amigo 
Marignan de retomar o contato com a China de sua infância: 
“Une liaison allait bientôt s’établir entre la France et la Chine à 
travers les kilomètres et les années” (1977, p.41). Por outro lado, 
a memória também é vista como uma maldição que assombra o 
narrador a ponto de ele desejar livrar-se dela completamente e 
tornar-se desmemoriado:

Je n’avais que vingt ans, mais ma mémoire 
précédait ma naissance. J’étais sûr, par exemple, 
d’avoir vécu le Paris de l’Occupation puisque je 
me souvenais de certains personnages de cette 
époque et de détails infimes et troublants, de 
ceux qu’aucun livre d’histoire ne mentionne. 
Pourtant, j’essayais de lutter contre la pesanteur 
qui me tirait en arrière, et rêvais de me délivrer 
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d’une mémoire empoisonnée. J’aurais donné 
tout au monde pour devenir amnésique. (1977, 
p.116-117)

Na busca de um refúgio contra os malefícios provocados pela 
memória, a Suíça, na condição de país neutro durante a Guerra 
e, por isso, supostamente livre dos fantasmas ligados a esse 
período, surge como local privilegiado vinculado à amnésia e a uma 
suspensão temporal. Lê-se: “Tout flottait, à Lausanne, le regard et le 
coeur glissaient sans pouvoir s’accrocher à une quelconque aspérité. 
Tout était neutre. Ni le temps, ni la souffrance n’avaient posé leur 
lèpre ici” (1977, p.117).

Entretanto, nem mesmo a neutralidade suíça será capaz de 
proteger o narrador por muito tempo da “memória envenenada” e 
os fantasmas que o assombram. Mais uma vez, passado e presente 
se fundem, desta vez através do locutor de rádio Robert Gerbaud, 
cuja voz lembra a de um certo “D”, que teria interrogado o pai de 
Modiano no momento de sua detenção em 1942.

A PRISãO De ALBeRT mODIAnO COmO “CenA PRImITIVA”1

Qualquer eventual tentativa de categorizar as produções de 
Modiano seria problemática pelo fato de o escritor realizar uma 
obra em rede, com questões ambíguas recorrentes e conexas, que 
se iluminam e ecoam umas às outras, como é o caso do personagem 
Eddy Pagnon, por exemplo.

Eddy Pagnon, uma das figuras modianescas recorrentes, seria 
o homem que teria, supostamente, livrado Albert Modiano da 
prisão e, consequentemente, do campo de concentração, durante 
a Paris ocupada. O crítico Baptiste Roux analisa a personagem de 
Pagnon como central em relação ao que considera uma das “cenas 
primitivas” do universo modianesco, a saber, o episódio da prisão 
do pai do autor. Roux explica:

1  A expressão “cena primitiva” foi empregada por Baptiste Roux referindo-se à 
presença do tema da prisão de Albert Modiano na literatura de Modiano, em Figures 
de l’Occupation dans l’oeuvre de Patrick Modiano (1999).
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Eddy Pagnon situa-se no âmago de uma das 
cenas primitivas do universo modianesco, 
atravessando, ao mesmo tempo, a ficção e a 
realidade histórica, a cena constitui um dos raros 
episódios da Ocupação, evocados nas obras de 
juventude, a não ser disfarçado. Trata-se da 
prisão do pai, durante o inverno de 1943, de 
sua detenção e de sua liberação quase imediata 
por um membro do que se chamou depois de o 
bando da rua Lauriston. (1999, p.147)i

No livro Dans la peau de Patrick Modiano (2010), o jornalista 
Denis Cosnard reúne muitos dados biográficos de Louis Ernest 
Pagnon. Essa figura que tanto intrigou Patrick Modiano nasceu 
em Paris, em 1904. Durante a Guerra, liga-se a Henri Normand, 
codinome Lafont, chefe de um importante sistema de tráfico de 
mercadorias, pilhagem de bens de judeus e espionagem alemã 
durante a Ocupação, o famoso grupo da rua Lauriston, em Paris. 
Pagnon integra o dispositivo de Lafont e torna-se seu motorista. 
Logo após a liberação de Paris, em 1945, Pagnon, assim como 
sua amante Sylviane Quimfe e seu chefe Lafont são julgados e 
condenados à morte. Não apenas Pagnon, mas também Quimfe 
e Lafont participam como personagens, de forma recorrente, no 
universo reelaborado por Modiano em suas obras.

A ligação entre Albert Modiano e Eddy Pagnon não consta de 
nenhum arquivo oficial, sendo apenas hipotética. Patrick Modiano 
nunca esclareceu por que supõe um vínculo entre os dois homens, 
mas passou vários anos pesquisando informações sobre Pagnon e o 
grupo da rua Lauriston, inserindo-as em seus textos.

Eddy Pagnon é citado nominalmente por Modiano pela primeira 
vez em Les Boulevards de ceinture (1972): “Eddy Pagnon... Encore un 
nom qui court dans ma mémoire” (1972, p.53). A questão central 
desse terceiro livro do autor é uma indagação quanto ao motivo 
pelo qual o pai do narrador, um judeu perseguido, se encontra no 
grupo daqueles que seriam também potencialmente seus algozes. 
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Quais relações os uniriam? Esta é também a dúvida de Modiano 
acerca da relação de seu pai com Eddy Pagnon, o que denota a 
estreita conexão entre a ficção e a vida do autor.

O narrador de Livret de Famille apresenta uma versão 
detalhada da primeira captura de Albert Modiano pela Gestapo 
francesa, em 1942. O livro esbanja em precisões sobre o episódio, 
fala sobre o oficial responsável pela prisão, sobre a amiga com 
a qual Albert Modiano foi preso, sobre a forma como conseguiu 
escapar (aproveitando-se da penumbra deixada por uma lâmpada 
queimada) e sobre os riscos enfrentados: “Après le dépot, c’est 
Drancy ou Compiègne. Ensuite, les convois de déportés” (MODIANO, 
1977, p.128). Quase três décadas mais tarde, a mesma cena também 
é relatada em Un Pedigree, dessa vez de forma mais direta:

Il [le père] est séparé de son amie par les 
policiers et réussit à s’échapper au moment 
où on allait le transférer au Dépot, profitant 
d’une minuterie éteinte. Hela H. sera libérée du 
dépot, le lendemain, sans doute à la suite d›une 
intervention d›un ami de mon père. Qui? Je me 
le suis souvent demandé. (2005, p.17-18)

Ao encarceramento do pai, somar-se-á a prisão do filho, 
mencionada brevemente pela primeira vez em 1996, em Elle 
s’appelait Françoise. A mesma situação será mais desenvolvida no 
ano seguinte, em Dora Bruder. A passagem refere-se ao momento, 
nos anos 60, em que Patrick e Albert Modiano são levados, juntos, 
em um camburão até uma delegacia, por causa de uma desavença 
financeira ligada à pensão paterna. O autor explica que essa foi a 
única vez em que esteve em um carro de polícia, mas que a situação 
ganhou um valor simbólico. Ele diz:

Pensei então que, se era a primeira vez para 
mim que eu passava por tal experiência, meu 
pai já conhecera isso, há vinte anos. Naquela 
noite de fevereiro de 1942, ele foi enviado 
pelos inspetores da Polícia de Assuntos Judaicos 
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num camburão muito parecido com esse em 
que estávamos agora. Eu me perguntava se ele 
também pensaria nisso. Mas ele me ignorava, e 
evitava o meu olhar. (1998, p.54)

Em Dora Bruder, Modiano amalgama a captura da garota à sua 
própria detenção e à de seu pai como estratégia narrativa para 
estabelecer mais uma sobreposição de passados e aproximar os três 
personagens. O fato de ter sido preso em um camburão, juntamente 
com seu pai, nos anos 60, reatualizou todas as detenções dramáticas 
e arbitrárias de judeus durante a Ocupação. O episódio revestiu-se, 
assim, de uma força simbólica. O escritor declara:

fiz esse trajeto de camburão com meu pai - 
trajeto que não era mais do que a repetição 
inofensiva e paródica de outros trajetos, nos 
mesmos veículos, e em direção às mesmas 
delegacias - mas de onde jamais se poderia 
voltar a pé para a casa, como fiz naquele dia. 
(MODIANO, 1998, p.78).

Em Un Pedigree (2005), o autor também retoma o episódio da 
prisão do pai, associando-o ao de Dora Bruder e estabelece, dessa 
forma, um diálogo entre esses dois textos. O narrador evoca, ainda, 
a forma misteriosa como seu pai foi solto e sua dificuldade de 
verbalização desse momento traumático.

Modiano consagra ainda todo um capítulo a Eddy Pagnon e à 
prisão de Albert Modiano no livro Remise de Peine (1988). O narrador 
expõe suas incertezas quanto ao verdadeiro papel de Pagnon.

Une nuit, quelqu’un était venu en voiture, 
quai de la Gare, et avait fait libérer mon père. 
Je m’imaginais - à tort ou à raison - que c’était 
un certain Louis Pagnon qu’on appelait “Eddy”, 
fusillé à la Libération avec des membres de la 
bande de la rue Lauriston dont il faisait partie.

Oui, quelque’un a sorti mon père du “trou”, 
selon l’expression qu’il avait employée lui-
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même un soir de mes quinze ans où j’étais seul 
avec lui et où il se laissait aller jusqu’au bord 
des confidences. [...]. Pagnon ou un autre? Il me 
fallait bien une réponse à mes questions. Quel 
lien pouvait exister entre cet homme et mon 
père. (1988, p.116-118)

Todas as ocorrências da figura de Eddy Pagnon e as diferentes 
versões sobre o episódio da prisão do pai de Modiano durante a 
Ocupação dialogam entre si e apontam para a presença de um 
espaço autobiográfico constituído, não exclusivamente, mas 
também de modo oblíquo na medida em que a biografia do pai se 
torna constitutiva da escrita do eu.

Diferentemente de Proust, Modiano não confere a seus 
narradores a epifania de um passado redescoberto. Restam apenas 
migalhas da madeleine proustiana, e esses narradores permanecem, 
muitas vezes, imobilizados em uma espécie de limbo atemporal. 
Inúmeros são os personagens em fuga ou buscando o esquecimento 
de algo não claramente identificado. Muitos se encontram 
dilacerados entre a impossibilidade de recuperar totalmente os 
vestígios do passado e, ao mesmo tempo, a incapacidade de livrar-
se deles.

Livret de Famille é bastante representativo do duplo movimento 
de atração e repulsa à memória, característico da obra de Modiano, 
essa é a forma como a experiência se inscreve nessa memória que 
torna as identidades problemáticas. A memória e o tempo são 
particularmente significantes para o homem por serem inseparáveis 
da noção de sujeito, entretanto, sua constituição não é nunca 
de caráter estritamente individual, mas se imbrica também com 
aspectos do coletivo. Como destaca Maurice Halbwachs, a memória 
individual existe sempre a partir da coletiva, porquanto todas as 
lembranças são constituídas a partir de um grupo e se articulam aos 
referenciais por ele construídos, portanto há “um ponto de vista 
sobre a memória coletiva” (2006, p.41).
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Em Livret de famille, a memória corresponde a uma força de 
dispersão e de fragmentação e tende a dissolver completamente as 
fronteiras entre o individual e o coletivo, engendrando também a 
memória pré-natal no narrador.

Além disso, os polos de atração e repulsa da memória, 
presentes de forma exemplar em Livret de Famille, mas recorrentes 
na obra do autor como um todo, revelam que a postura do escritor 
é justamente a de amalgamá-los e atribuir uma plenitude artística 
a identidades imbricadas por diferentes existências. É o que 
demonstra o narrador-biógrafo do capítulo XII, o qual metamorfoseia 
o próprio processo de criação de Modiano ao buscar escrever sobre 
a vida do cantor Harry Dressel. Durante a construção da biografia, 
o narrador faz duas descobertas reveladoras. A primeira delas 
destaca a multiplicidade de uma mesma existência, levando-o a 
pluralizar o título da biografia: “Peu à peu, je commençais à rédiger 
mon livre, par fragments. J’avais décidé du titre définitif: ‘Les vies 
de Harry Dressel’” (MODIANO, 1977, p.185). A segunda descoberta 
do narrador-escritor refere-se ao fato de uma vida individual 
entrelaçar-se em outras existências, gerando um dispositivo de força 
centrífuga que engloba sempre outros indivíduos e experiências e 
o afasta, cada vez mais, do objeto de investigação, no caso, a figura 
de Harry Dressel. Assim, suas pesquisas sobre o cantor levam ao 
enigmático e fantasmagórico George Jansenne e, também, a um 
diretor de canil obcecado pelo arquivamento e registro de cães, em 
outras palavras, obcecado pela genealogia, uma alusão metafórica 
ao trabalho do próprio escritor: “Il aurait aussi voulu collecter 
tous les documents – photos, films de long métrage ou d’amateur, 
témoignage écrits ou oraux – se rapportant à des chiens disparus” 
(1977, p.185).

Tanto o empresário Jansenne quanto o diretor do canil são 
personagens secundários e episódicos, mas que alcançam uma 
importância independente da investigação sobre Dressel. Graças 
a eles, a narrativa ganha fluidez e viaja pelo tempo e pelo espaço. 
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O objetivo inicial, o de escrever a biografia de Dressel, não se 
perde, apenas se transforma. À ideia original de um relato preciso 
e único, substitui-se um texto vago e fragmentado, mas cuja 
coerência é mantida.

Cada capítulo de Livret de Famille se desenvolve em um lugar 
e tempo distintos e, além disso, dentro do mesmo episódio, os 
deslocamentos espaço-temporais são bastante fluidos. A primeira 
parte começa no ano de 1974, nos arredores de Paris (Neuilly), no 
momento do nascimento de Zenaide, filha do narrador Patrick. 
Em seguida, a narrativa se desloca para a época do casamento de 
Albert Modiano e Louise Colpeyn, trinta anos antes, em Megève e, 
através das lembranças da personagem Koromindé, a história passa 
também por Paris, em 1942, e novamente em Neuilly, durante os 
anos de 1937 e de 1945.

No centro da obra (capítulo VIII) situa-se o momento consagrado 
à procura do registro de batismo do narrador. A guerra da Coreia, 
nos anos 50, reativa o clima de medo vivido por Albert Modiano 
durante a Ocupação. A despeito de sua origem judaica, ele decide 
batizar os dois filhos em Biarritz, no sul da França, o que aguça as 
indagações do narrador:

Un baptême de hasard. Qui en avait pris 
l’initiative? Et pourquoi sommes-nous restés 
près d’un an à Biarritz, mon frère et moi? Je 
crois que la guerre de Corée y était pour quelque 
chose et qu’on avait décidé, à cause d’elle, de 
nous éloigner de Paris et de nous baptiser par 
prudence, en pensant à la guerre précédente. 
(1977, p.114)

O batizado, a princípio uma forma de sacralizar a identidade, 
perde todo o caráter de sagrado e passa a simbolizar a problemática 
de indefinição identitária do narrador.

Livret de Famille realiza uma colagem de passados, em que o 
narrador tenta recompô-lo através da imaginação de suas próprias 
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recordações e de lembranças alheias, além de testemunhos, 
fotografias e documentos oficiais. Assim, realiza um trabalho 
semelhante ao de um arqueólogo que “en présence d’une statue 
aux trois quarts mutilée, la recompose intégralement dans sa tête” 
(MODIANO, 1977, p.185).

A metáfora do escritor-arqueólogo, utilizada por Modiano, 
remete ao mesmo campo semântico de imagens trabalhadas por 
Walter Benjamin, aproximando o autor francês da figura do cronista 
benjaminiano, para quem não há sucessão cronológica, apenas o 
espaço das camadas geológicas.

a memória não é um instrumento para a 
exploração do passado; é antes, o meio. É o 
meio onde se deu a vivência, assim como o 
solo é o meio no qual as antigas cidades estão 
soterradas. Quem pretende se aproximar do 
próprio passado soterrado deve agir como um 
homem que escava. (2000, p.239)

Benjamin busca sempre uma reflexão da história a partir do 
presente e voltado para ele, sem a ilusão positivista de se poder 
explicar o passado em sua totalidade. Em Modiano, o passado 
também não se entrega ao leitor de forma direta, ele sugere 
caminhos, enviando sinais cifrados e, muitas vezes, misteriosos.
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NOTAS DE FIM
i Eddy Pagnon est au coeur de l’une des scènes primitives de l’univers modianien; 
celle-ci recoupe à la fois la fiction et la réalité historique, et constitue l’un des rares 
épisodes de l’Occupation, évoqués dans les oeuvres de jeunesse, à ne pas être 
travesti. Il s’agit de l’arrestation du père, pendant l’hiver 1943, de son internement et 
de sa libération presque immédiate par un membre de ce que l’on a nommé plus tard 
la bande de la rue Lauriston. (ROUX, 1999, p.147 – tradução da autora) 
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O AUtOrretrAtO LIterÁrIO e Os esPAçOs 
INterVALAres dA AUtONArrAçãO

Luciano Passos Moraes (cPII)

Delimitar teoricamente o conceito de autorretrato não é uma 
tarefa simples, se é que constitui sequer uma tarefa possível. 
Assim, o objetivo do presente artigo é contribuir para a discussão 
acerca do tema tentando abordá-lo através da revisão de ideias 
de alguns críticos que se debruçaram sobre ele para pensar, no 
âmbito das literaturas em francês, processos de autonarração que 
frequentemente trazem as noções de retrato ou de autoimagem 
como espaço genérico de escrita. Refiro-me a tais escritas 
agrupando-as sob a ideia de “espaço genérico”, na falta de termo 
melhor, visto que a constituição do autorretrato como gênero ou 
subgênero do autobiográfico ainda é controversa.1

É importante distinguir, inicialmente, o termo autorretrato de 
outras expressões frequentes no universo das escritas de si, em 
especial da autoficção. Se esse tem sido objeto de inúmeros estudos 
que ampliam a noção inicial proposta por Serge Doubrovsky, ele 
mesmo não constitui consenso no que se refere aos elementos que 
permitem classificar um relato como autoficcional. O autorretrato, 
apesar de também não apresentar uma clara conceituação no 
âmbito da escrita literária, tem peculiaridades que remontam às 
artes plásticas e que, em literatura, mostram-se fluidas e variadas. 
O autorretrato literário seria mais uma espécie de impulso presente 
no fluxo dos relatos do que uma forma de escrita claramente 
1  O presente texto é resultado de reflexões apresentadas no II Seminário Literaturas 
Francófonas: debates interculturais e comparatistas. Aqui, são recuperados e ampliados 
alguns pontos que abordei no artigo “Contornos do autobiográfico: o autorretrato 
literário em Sergio Kokis”, publicado na revista Matraga v. 24 n. 42 (2017).
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delimitável, pois extravasa os limites dos gêneros e subgêneros do 
autobiográfico e do confessional, apresentando traços do ensaio ou 
da crônica, por exemplo.

Para Hans-Jürgen Lüsebrink, a intersecção entre o autorretrato 
literário e o pictórico pode constituir um espaço para a emergência 
de personagens fraturados, cuja ruptura é um dos motores que 
impulsionam a autorreflexão. Ele considera que “o autorretrato, longe 
ser elogioso ou idealizador, deixa entrever, ao contrário, personagens 
quebrados, em crise e em ruptura tanto com seu lugar quanto com 
convenções artísticas herdadas do passado”2 (2007, p.472).

Evidentemente, a noção de autorretrato literário vem do 
termo, tomado emprestado, das artes visuais, sobretudo da 
pintura: os autorretratos picturais estão presentes na história 
da arte pelo menos desde o século XIV, em decorrência da 
ascensão da pintura de retratos. Se associada diretamente a tal 
noção, a escrita de um autorretrato pode parecer facilmente 
identificável, e isso só é verdade, quanto mais claro for o caráter 
descritivo dos autores nas obras. Certos textos trazem, inclusive, 
descrições físicas feitas em primeira pessoa, como aponta Magali 
Nachtergael, autora do verbete “autorretrato” que consta 
do recente Dictionnaire de l’autobiographie: “O autorretrato 
é também o momento de uma parada visível no tempo que 
passa, no tempo que passou” (2017, p.98). Tais descrições são 
empregadas para deixar transparecer a experiência interior, 
marcando, sobretudo, a erosão do tempo.

Interessa, aqui, pensar em outros desdobramentos do autorretrato 
literário, menos evidentes do que o simples emprego da descrição 
centrada na voz de quem se escreve, desdobramentos que habitam 
o espaço tão fértil quanto escorregadio das escritas de si. As questões 
postas em jogo na escrita de um retrato podem ser entendidas 
como uma estratégia de recusa, por parte do autorretratado, ao 

2  As traduções de obras em língua estrangeira são de minha responsabilidade, salvo 
quando houver indicação em contrário nas referências.
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encarceramento teórico por parte da crítica literária, na tentativa de 
definir com clareza as balizas da escrita autobiográfica.

A recusa da fixação em rótulos preestabelecidos pela crítica 
parece ser uma das características do autorretrato, indo, portanto, 
ao encontro da leitura de Lüsebrink ao considerar que o artista 
busca romper com paradigmas e heranças do passado. Ele lembra, 
ainda, que o autorretrato constitui, em suma, um “evento-signo”, 
em princípio deslocado da dimensão narrativa centrada na relação 
narcisista do artista-escritor consigo mesmo:

Para Philippe Lejeune, ele é caracterizado 
pela ausência de dois elementos maiores que 
definem a autobiografia, o relato (em prosa) e 
a perspectiva retrospectiva do relato. Mas, ao 
mesmo tempo, ao observá-lo mais de perto, ele 
aparece indissociavelmente ancorado ao mesmo 
tempo em uma trama narrativa (à qual ele 
remete sub-repticiamente) e em uma relação, 
frequentemente ocultada, de comunicação com 
o Outro. (2007, p.477)

Ao final dos anos 1970, quando se assistiu à ascensão dos 
estudos das escritas de si, cujo marco foi a publicação do Pacto 
autobiográfico, de Philippe Lejeune, o autorretrato ainda era pouco 
explorado criticamente. Um dos primeiros estudiosos a se dedicar 
sobre o tema do autorretrato em literatura foi Michel Beaujour, 
em Miroirs d’encre: réthorique de l’autoportrait, de 1980. Logo na 
introdução de sua obra fundamental, Beaujour sublinha que outros 
termos poderiam se mostrar alternativas possíveis ao autorretrato, 
como “ensaio”, “meditação”, “caminhada”, “antimemórias”, “bio-
grafia” ou “autoabstração”; no entanto, esses termos são logo 
recusados por serem muito vagos ou estritamente associados à 
obra de um escritor ou escritora em especial.

A noção de autorretrato pretende, portanto, ocupar uma 
lacuna observada na obra de diversos escritores que ao longo dos 
tempos praticaram a escrita autobiográfica. Para Beaujour, um dos 
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traços característicos dessa escrita é justamente a dificuldade de 
designá-la sob um ou outro rótulo. Tendo sido pouco explorado 
teoricamente, o autorretrato pode ser visto como uma escrita 
realizada de forma intuitiva, sem muita reflexão com relação à 
questão genérica:

Se há muito tempo se debate o que é a 
autobiografia, como o prova a abundância 
de trabalhos teóricos e críticos que tratam 
desse gênero, o autorretrato não foi objeto de 
nenhuma reflexão teórica […] Os autorretratistas 
praticam o autorretrato sem o saber. Esse 
“gênero” não oferece nenhum “horizonte de 
expectativa”. Cada autorretrato é escrito como 
se fosse único em seu gênero. (1980, p.8)

Mesmo após quase duas décadas da publicação do estudo 
de Beaujour, não há um consenso quanto ao que o autorretrato 
representa na atualidade. Permanece a ideia de que cada 
autorretrato é único – prova disso é a forma como escritores e 
editores empregam indistintamente o termo, situando a noção de 
autorretrato em um espaço intermediário, no qual se hibridizam 
características do relato autobiográfico e da escrita ficcional. A 
falta de “horizonte de expectativa” a que se refere Beaujour parece 
ser, ainda hoje, uma lacuna conveniente para que se considere o 
autorretrato literário um gênero híbrido, plural e rico em sentidos. 
Para ele, o autorretrato corresponde a um discurso fora que a crítica 
tende a designar de modo restritivo ou negativo: “aquilo que não é, 
de fato, uma autobiografia” (BEAUJOUR, 1980, p.8).

Podemos pensar em algumas pistas do que diferencia o 
autorretrato de outras modalidades da autonarração. Ele se distingue 
da autobiografia, por exemplo, pela ausência de um relato contínuo. 
Outro traço distintivo é o fato de a narração estar subordinada a 
um desdobramento lógico, ou seja, à combinação ou agrupamento 
de elementos em categorias que ele chama, provisoriamente, de 
“temáticas” (BEAUJOUR, 1980, p.8). Se comparado à autobiografia, 
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no autorretrato empregam-se diferentes estratégias de narração: 
é uma categoria cuja narratividade passa pelo uso metafórico 
e poético da linguagem e cuja coerência se constrói no acesso a 
instantes de memória, retomadas e superposições não-lineares, o 
que confere ao texto uma aparência de descontinuidade.

Na atualidade, Lüsebrink destaca-se por suas contribuições 
para a conceitualização do autorretrato em suas diversas 
representações midiáticas e, nesse movimento, ele propõe a 
seguinte tentativa de definição:

O autorretrato [visual], para além de suas 
múltiplas variações, caracteriza-se pela intenção 
de fixação na imagem do autor – escritor, 
artista ou intelectual – e mais frequentemente 
em seu rosto, que deve representar o conjunto 
de seu corpo e de sua personalidade. [...] Entre 
narrativa autobiográfica, fragmentária ou 
linear, falada ou escrita [...], de um lado, e o 
autorretrato pictórico e visual, de outro, tecem-
se múltiplos laços suscetíveis de circunscrever 
uma personalidade e seu vivido ao mesmo 
tempo no instantâneo e na extensão temporal. 
O autorretrato visual, oral ou escritural é, 
então, essencialmente metonímico, remetendo 
sempre a uma profundidade psíquica ou 
narrativa ausente, mas indicada ou suspeitada. 
(2007, p.471)

Destaca-se a peculiaridade do caráter narrativo do autorretrato: 
trata-se de uma construção discursiva intervalar que absorve, ao 
mesmo tempo, a dimensão linear que se espera da autobiografia 
e a fragmentação característica dos escritos ditos pós-modernos 
(e que alguns críticos atribuem à autoficção), já que a linearidade 
se restringe à organização temática dos fragmentos. Com isso, o 
autorretrato ultrapassa a linearidade e a fragmentação, trazendo 
como ponto significativo a subjetividade do discurso, construído 
também nas bases do não-dito ou do sugerido.
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Robert Dion e Frances Fortier, estudiosos da biografia, 
consideram que o retrato literário de escritores – e, por extensão, 
o autorretrato – constitui uma modalidade de escrita (auto)
biográfica que extrapola a fixação da imagem. Nessa modalidade, 
são colocados em movimento instantes da vida do (auto)retratado 
através do acesso a um universo de subjetividades do qual o 
elemento ficcional faz parte tanto quanto a intenção do real (2009). 
Eles também pensam essa categoria em relação à (auto)biografia:

Na biografia, é muito mais o movimento, a 
transformação, a fluidez de uma personalidade 
que a narração se encarrega de traduzir. O retrato 
representa somente uma estase da biografia, 
mais ou menos fugaz, no seio do movimento 
temporal que aciona, frequentemente muito 
rápido, a narrativa de vida. Em sua versão 
contemporânea, o retrato, modalidade de 
conhecimento entre outras, abandona a intenção 
da semelhança estrita em benefício de uma 
recriação estética do modelo, parecido com uma 
escrita biográfica que levou em consideração os 
limites do substrato documental e reconhece 
a partir de então as virtudes do imaginário na 
elaboração de uma verdade biográfica. (DION; 
FORTIER, 2009, p.14-15)

Seja no retrato ou no autorretrato, o componente imaginário se 
faz presente na construção da narrativa, já que o relato ultrapassa os 
limites do documental, como na analogia entre fotografia e história 
proposta por Roland Barthes ao cunhar o termo biografema. Se 
pensarmos que o autorretrato tem, na origem, a ideia da imagem 
fixa e instantânea (como na fotografia), vale a pena retomarmos 
alguns momentos em que essa noção é abordada por ele.

Quando Barthes lançou pela primeira vez a ideia de biografema, 
no prefácio de Sade, Fourier, Loyola (1990), o neologismo fazia 
referência à captura temporária de um momento, como na 
fotografia – outra modalidade, aliás, da expressão do autorretrato 
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pictórico. Ele declara que “se fosse escritor, e morto”, gostaria de 
ver sua vida reduzida “a alguns pormenores, a alguns gostos, a 
algumas inflexões, digamos: ‘biografemas’” (1990, p.12).

Biografemas seriam, então, pequenos indícios, fragmentos 
do ser que ajudam a construir um certo espaço biográfico por 
meio da referência a aspectos muito particulares do corpo ou do 
comportamento daquele que escreve. O biografema é fragmentário, 
incompleto, instantâneo, faz parte de um conjunto textual sem dar 
a ideia de totalidade.

Barthes retomou e reelaborou esse neologismo em outros 
de seus textos, como no ensaio A câmara clara, cujo objeto de 
análise é a fotografia: “gosto de certos traços biográficos que, na 
vida de um escritor, me encantam tanto quanto certas fotografias; 
chamei esses traços de ‘biografemas’; a Fotografia tem com a 
História a mesma relação que o biografema com a biografia” (2012, 
p.34). A comparação parece clara, mas no fundo aponta para o 
caráter fragmentário e inconcluso da escrita: a fotografia é para 
a história todo um universo de possibilidades, pois pode servir 
como documento, evidência, ilustração, sem deixar de ser uma 
entidade independente com suas próprias especificidades que vêm 
a complementar sentidos sem se transformar em outra coisa. Ela 
continua sendo uma fotografia, instantânea, apenas contribui para 
a ampliação das possibilidades de significação, sugerindo mais do 
que afirmando.

Em Roland Barthes por Roland Barthes, ele põe em prática sua 
quase-obsessão pela imagem, pelo corpo e pelo texto: em diversos 
trechos, Barthes tece seus biografemas através da linguagem, 
revelando alguns pontos marcantes de sua vida. No fragmento 
“Pausa: anamneses”, ele diz o seguinte:

Chamo de anamnese a ação – mistura de gozo 
e de esforço – que leva o sujeito a reencontrar, 
sem o ampliar nem o fazer vibrar, uma tenuidade 
de lembrança: é o próprio haicai. O biografema 



190

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

[...] nada mais é do que uma anamnese factícia: 
aquela que eu atribuo ao autor que amo.
Essas poucas anamneses são mais ou menos 
foscas (insignificantes; isentas de sentido). 
Quanto mais se consegue torná-las foscas, mais 
elas escapam ao imaginário. (2003, p.126)

Trata-se de instantes reveladores do eu, que são constituídos 
por fragmentos de memória que alimentam as narrativas no espaço 
autobiográfico. Madeleine Ouellette-Michalska parece dialogar 
com Barthes quando retoma a teoria freudiana da lembrança-
tela, segundo a qual “a memória registra o que é ‘indiferente’ mais 
do que o que é ‘significativo’, hipoteca a verdade autobiográfica, 
uma vez que ela fornece às literaturas pessoais estatuto de ficção 
inevitável” (2007, p.39).

A impossibilidade de uma totalidade da lembrança é evocada 
pela imagem da tela, em pausa, tal como uma cena onírica, ou 
uma cena congelada em um filme, ou mesmo uma fotografia ou 
autorretrato, representando objetos ou situações ausentes ou 
censurados, que só se revelam por meio de pequenos instantes 
simbólicos. Essa imagem, ligada à ideia de biografema, faz pensar 
no caráter seletivo dos relatos que compõem as narrativas pessoais, 
impulso do eu que exerce algum controle sobre essa seleção, e 
seu caráter ficcional é inevitável por se tratar da reconstituição 
discursiva desses instantes de vida, via memória e fabulação.

Esse aspecto é característico das escritas de si na 
contemporaneidade, já que o compromisso com o real cedeu 
lugar à reescrita ficcional do real – um dos pontos abordados nas 
teorias da autoficção, por exemplo. Temos, assim, como hipótese 
de diferenciação do autorretrato literário o uso do temporal: a 
organização não-linear, e a temática da narrativa remete ao caráter 
instantâneo do vivido, como pequenos flashes postos em movimento 
pela via do discurso. Aliada ao uso criativo do documental, desponta 
aí a elaboração de uma verdade, possibilidade entre muitas de se 
contrapor o vivido e o imaginado.



191

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

Para exemplificar essas reflexões, gostaria de evocar aqui 
um texto que me chamou a pensar teoricamente o tema do 
autorretrato. Na obra L’amour du lointain (2012), Sergio Kokis, 
escritor de origem brasileira radicado no Quebec, apresenta-se 
como sendo ele mesmo o narrador em primeira pessoa. Essa voz 
que apresenta os relatos propõe-se a caminhar à margem de seus 
outros textos, traçando um panorama de sua vida e entrecruzando 
os momentos vividos com a experiência de criação dos romances.

Logo na introdução, o autor afirma tratar-se de um relato 
muito pessoal, uma proposta diferente da criação de um texto 
ficcional (KOKIS, 2012), o que leva o leitor a pensar estar diante de 
uma autobiografia. No entanto, ao final do primeiro capítulo, ele já 
desafia tal suspeita, dizendo o seguinte:

Mas atenção, leitor ocioso ou crítico rancoroso: 
lembre-se que isso não é uma autobiografia 
nem uma confissão, mas somente uma 
tentativa de autorretrato. Sou eu, o artista, 
e eu falarei unicamente do que ajudará a me 
compreender. Muitas coisas íntimas, coisas 
preciosas ou coisas que tenho ainda dificuldade 
de aceitar continuarão veladas porque elas só 
dizem respeito a mim. Não se sobrecarregue 
demais com a verdade e divirta-se antes com a 
verossimilhança. (2012, p.38)

A leitura desse trecho faz pensar em Beaujour, quando traz a 
hipótese do autorretrato como sendo um lugar de negação/restrição 
– aquilo que não é autobiografia. Kokis coloca em xeque algumas 
das classificações impostas pela crítica: ao negar as categorias 
“autobiografia” e “confissão”, busca um espaço intervalar, situando 
a noção de autorretrato entre uma verdade do escritor/artista que 
produz a obra e uma verdade íntima, ligada à ficção, do sujeito 
empírico. É como se ele entrasse num espaço mais sutil, menos 
estanque, para ocupar um terreno mais fértil em possibilidades de 
sentido. É importante mencionar que, além do ofício da escrita, 
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Kokis também se dedica à pintura – dado importante, sobretudo, 
quando se observa sua afirmação “sou eu, o artista”. A expressão 
“Ser artista” está intimamente relacionada ao ofício da pintura; 
o escritor/pintor/autorretratista coloca-se como o principal 
conhecedor dos meandros da criação, seja ela literária ou pictórica.

Ao longo do relato, Kokis afirma ter adotado máscaras em 
diversos momentos de sua vida: “desde minha primeira infância, 
tive de construir múltiplas máscaras mundanas e carapaças para não 
ser invadido, para proteger esses lugares íntimos onde eu celebro 
minhas missas e meus mitos os mais caros” (2012, p.17). A própria 
forma de tratar o texto, dizendo que não é uma autobiografia e 
sim uma espécie de autorretrato, pode ser também uma forma 
de mascarar seu projeto, para confundir e escapar às formulações 
teóricas que insiste em recusar.

Pensando que é o próprio Kokis quem classifica L’amour du 
lointain como um autorretrato, cabe destacar que, não por acaso, 
a imagem que ilustra a capa é um de seus autorretratos em óleo 
sobre tela, pintura intitulada Autoportrait en Saint Antoine, de 1993.

Ao pensar as relações entre autobiografia e pintura, Eurídice 
Figueiredo relembra que:

A escrita autobiográfica tem seu correspondente 
na pintura através do autorretrato. Todos os 
grandes pintores o praticaram, assim como 
muitos se colocaram na tela enquanto pintavam, 
como no célebre quadro As meninas, de [Diego] 
Velasquez. O pintor contemporâneo Lucian 
Freud, que faz retratos e autorretratos, também 
distingue o eu do pintor de sua imagem no 
autorretrato, dizendo que é preciso pintar a si 
mesmo como um outro. (2013, p.25)

O termo autorretrato nas artes visuais tem como correlatas as 
noções de autorreflexão e autorrepresentação, tocando, portanto, 
o espaço autobiográfico. Com o foco sobre o rosto do artista, 
as imagens tendem a expor uma visão pessoal e particular (ou 
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mesmo parcial) de si, geralmente mostrando seu lado sombrio e 
angustiado, como no quadro reproduzido na capa de L’amour du 
lointain, Autoportrait en Saint Antoine. O autorretratado está no 
centro da imagem, com uma expressão vaga, reflexiva, acotovelado 
sobre uma mesa e com um cigarro entre os dedos da mão direita 
que segura a cabeça, acentuando seu olhar contemplativo. Sobre 
a mesa há uma garrafa, e o autorretratado encontra-se rodeado 
de figuras macabras que tentam tocá-lo. Como é comum entre os 
quadros de Kokis, essas personagens do entorno parecem gritar, 
sofrer, e algumas remetem à morte, como esqueletos e outras 
figuras cadavéricas. Apesar do ambiente de angústia, o semblante 
da figura central parece sereno, ou alheio ao que está a sua volta, 
dando uma ideia de melancolia e constituindo no conjunto do 
quadro um híbrido entre tranquilidade e horror. A ilustração da 
capa vai, portanto, de par com o conteúdo do livro: o narrador 
debruça-se sobre si, sua vida passada e seu processo criativo.

Pode parecer inadequado analisar a pintura presente na capa 
da obra, mas o autorretrato tem também certa dimensão lúdica 
que ultrapassa os limites de um subgênero, por sua fluidez e por sua 
natureza originalmente intermidiática. Magali Nachtergael levanta 
esses aspectos considerando, ainda, a dimensão moral observada 
nos relatos considerados autorretratos:

o espaço autobiográfico definido por Philippe 
Lejeune (1975) e os elementos paratextuais 
descritos por Gérard Genette (Seuils, 1987) 
abrem a recepção dos textos a elementos infra 
e extradiegéticos. Por um lado, a enunciação ou 
a descrição na primeira pessoa vão contribuir 
para o desvelamento progressivo de elementos 
biográficos presentes no relato. Por outro lado, 
certos elementos só são identificáveis graças 
ao peritexto (prefácio, quarta capa, notas, 
dedicatórias) e ao epitexto (jornais, entrevistas, 
correspondências). Os autorretratos literários 
não se limitam tampouco a uma descrição física, 
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mas podem ter também uma dimensão moral. 
Trata-se, então, de uma caracterização do autor 
que permite recolher elementos físicos e morais 
[...]. (2017, p.98)

Parece, assim, que aquilo que Kokis chama de autorretrato 
na pintura não corresponde diretamente aos parâmetros do que 
empreende como autorretrato literário. No universo presente no 
quadro Autoportrait en Saint Antoine, ele se aproxima um pouco do 
caráter ascético através do recurso a tons escuros, imagens macabras 
e sombrias e da presença da morte como elemento perturbador. No 
entanto, no que se refere à personagem autorretratada, percebe-se 
que a relação com o corpo não tem a ver com um desvelamento de 
maneira clínica (para retomar a ideia de Vincent Colonna ao analisar 
a autoficção fantástica), pois a personagem principal aparece 
humanizada, com traços característicos e sob um foco de luz, além 
da expressão serena já mencionada. Com isso, fica claro que a 
própria imagem presente na capa do livro é também um híbrido, 
composto por características do autorretrato ascético, mas cuja 
personagem autorretratada é representada de forma tradicional.

A ambiguidade das sensações evocadas pelo quadro 
Autoportrait en Saint Antoine pode ser relacionada ao caráter 
plural, híbrido e contrastivo da obra literária de Kokis, como 
sinaliza Joseph Melançon no prefácio do ensaio Les langages de 
la création (1996):

O universo romanesco de Sergio Kokis, como 
bem observou a crítica, é feito de contrastes e 
de fusões. A doçura e a amargura nele se fundem 
como nas frutas doces e amargas. […] Em um 
autorretrato impressionante no qual o pintor se 
expressa tanto quanto o escritor e o psicólogo, 
Sergio Kokis fala de uma coerência que o obseda 
e que lhe escapa, mas que a escrita recupera 
como uma necessidade. (MELANÇON, 1996, p.8-
10 – grifos do autor).
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Melançon revela a que ponto as questões autobiográficas são 
controversas e até contraditórias em Kokis: por um lado, ele chama 
de “malignos” aqueles que acreditam ver em sua obra fragmentos 
de biografia, num momento em que o escritor havia publicado 
apenas seus dois primeiros romances. Por outro lado, ele se refere 
ao ensaio como um autorretrato do artista, termo adotado mais 
tarde por Kokis em L’amour du lointain.

No processo de hibridação entre ficção e autobiografia 
observado no autorretrato, o acesso à memória que serve de 
matéria para os relatos passa pela fabulação. Entender a fabulação 
como parte integrante da vida pode ser uma pista para sair da 
dualidade realidade versus invenção. Mesmo ao explorar o espaço 
autobiográfico, o escritor hibridiza as duas instâncias, levando-as a 
seus limites e mostrando que há que se mudar de perspectiva. Não 
se trata de procurar o real, o verdadeiro, e sim de compreender 
e de admitir que a realidade só toma forma a partir da fabulação, 
da invenção. Esses componentes integram também a noção de 
autorretrato, no que diz respeito à criação de máscaras.

As máscaras de que se reveste o escritor ao posicionar-se em 
um texto etiquetado como autorretrato são, também, provisórias 
e passíveis de interpretações. Um outro exemplo disso é o texto 
Je suis fatigué (2001), do escritor de origem haitiana radicado no 
Canadá Dany Laferrière. Conhecido por jogar com as etiquetas 
ao longo de sua obra, ora chamando-a de autobiografia, ora de 
romance, Laferrière empreende especialmente em Je suis fatigué 
o embaralhamento dos subgêneros do autobiográfico. A obra é 
composta de fragmentos que apresentam linearidade interna, 
sem necessariamente se complementarem, e que abordam temas 
considerados relevantes para a constituição da figura do escritor 
(como infância, família, política e literatura).

Fazendo de conta de que esse será seu último livro, ele parte da 
ideia de cansaço para recontar anedotas, encontros com pessoas 
que passaram por sua vida, e refletir sobre o fazer literário. A 
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obra se apresenta híbrida à medida que os relatos tomam, em 
diversas passagens, contornos autobiográficos e, ao mesmo tempo, 
ensaísticos, já que o ofício de escrever é um tema que atravessa 
a narrativa. No prefácio da edição francesa, o editor Michel Bazin 
afirma que “Dany Laferrière não se contenta em nos oferecer 
uma novela, mas esse longo relato que vocês acabam de ler, seu 
testamento literário como ele mesmo diz com um sorriso” (Apud 
LAFERRIÈRE, 2001, p.11). No site da editora Typo, encontra-se 
a seguinte descrição do livro: “Não se trata de um romance nem 
de uma compilação de contos; são antes crônicas, relatos breves, 
abordando temas que interessam a Dany Laferrière e que são aliás 
recorrentes em sua escrita”3.

Fica claro tratar-se de uma obra de teor diferente dos dez 
primeiros romances – conjunto que ele próprio chamada de 
“uma autobiografia americana” – embora a temática aproxime-
se muito do que neles fora abordado. A questão genérica se 
impõe, assim, no que Je suis fatigué anuncia, no estilo e no 
uso do metaliterário, o germe do tipo de escrita que viria a ser 
desenvolvido mais tarde, sobretudo em L’art presque perdu de 
ne rien faire (cuja primeira edição data de 2011) e em Journal 
d’un écrivain en pyjama (2013), textos que se aproximam mais do 
ensaio e da crônica do que da autobiografia.

A obra é híbrida, também, porque intercala relatos simples e 
diálogos aparentemente banais com reflexões profundas acerca 
da arte de escrever, como no bem-humorado fragmento intitulado 
“Autoportrait” (“Autorretrato”). Trata-se de uma boutade em que 
conversam duas personagens, Dany e Laferrière. Mesmo que o 
título do fragmento-diálogo remeta ao subgênero autorretrato, há 
uma defasagem entre o uso da palavra “autoportrait” e o conteúdo, 
uma vez que o texto se distancia do conceito tal como pensado por 
Beaujour. Ele tem a forma de um entrevista que serve de pretexto 
para o autor, novamente, abordar os temas da escrita e do sexo, 
3  Disponível em http://www.edtypo.com/suis-fatigue/dany-laferriere/livre/9782892952124 
Acesso em: 22. dez. 2017.
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projetando-se em duas personagens distintas para retomar alguns 
momentos de sua história de vida.

Observa-se, aí, uma faceta do autorretrato que permite 
interpretá-lo livremente de acordo com o emprego por diferentes 
autores. Mais do que um subgênero, o autorretrato pode ser visto 
com um impulso de escrita, que se aproveita da ideia de se debruçar 
narcisisticamente sobre a figura de escritor para se apresentar sob 
diversas outras máscaras genéricas (no caso, a entrevista). Sendo 
impossível que o escritor seja bipartido em duas personalidades 
textuais (entrevistador e entrevistado), Dani Laferrière o faz como 
uma forma de denunciar que as etiquetas conceituais muitas vezes 
não são suficientes, o que é evidenciado pelo título do fragmento.

À parte o trecho em questão, que apresenta uma forma distinta 
dos demais fragmentos, o conjunto do texto de Je suis fatigué parece, 
muitas vezes, ter contornos de um autorretrato, por ser escrito em 
fragmentos não necessariamente encadeados, mas que contribuem 
para uma ideia global de balanço de momentos importantes de 
uma vida. Forma (escrita não-linear e particionada em pequenas 
unidades temáticas) e conteúdo (falar de si a partir de uma suposta 
decisão de parar de escrever) contribuem para reforçar a ideia de 
ruptura, de não-continuidade da escrita, de acordo, portanto, coma 
ideia de “fixação na imagem” evocada por diversos críticos.

A respeito do movimento retrospectivo memorial e temático, 
Irene de Paula considera que Je suis fatigué é uma obra que, sob 
falsa intenção de conclusão ou de encerramento de uma carreira, 
permanece aberta e tematiza a escrita como ponto de partida, 
apontando para novos começos:

Je suis fatigué representa, ao contrário do que 
pareceu anunciar – o esgotamento, o fim de um 
percurso literário –, uma pausa necessária para a 
reflexão, para a elaboração e para a descoberta 
do sentido. Para falar do fim, o autor procura 
descobrir onde, ou melhor, “comment tout a 
commence?́”. Tomando um caminho inesperado, 
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Laferrière volta às origens (do desejo pela escrita) 
e faz um balanço que entrelaça vida e obra. 
[…] Daí a importância desta obra, tão simples 
quanto paradoxal, que, embora proclame o fim, 
tem o início como tema fundamental. Apesar 
de mencionar o esgotamento temático, revela 
um acúmulo de olhares e vivências; apesar de 
desejar concluir, deixa em aberto; apesar de 
ultrapassar seus limites e transgredir a si mesmo, 
retorna às origens, renovado. (2010, p.218)

Esse texto é abordado aqui por trazer essa dificuldade de ser 
classificado claramente em um subgênero e por ser atravessado 
por esse impulso ensaístico de que se reveste a obra do autor, 
em diferentes momentos e níveis. Trata-se de um tom e de um 
impulso reflexivo adotados por ele: falar de ensaio, na obra de 
Laferrière, é falar de reflexão, ou de “elaboração” e “descoberta 
de sentido”, nos termos de Irene de Paula. Menos próximo do 
ensaio científico do que do literário, o autor explora múltiplas 
possibilidades de sentido fazendo uso desse estilo que, por vezes, 
se aproxima, ainda, da crônica.

No exemplo em questão, o autorretrato ressurge em diversos 
momentos como uma espécie de agente condutor dos relatos, 
afastando-se, em determinados momentos, dos pressupostos 
conceituais e, em outros, deixando transparecer o impulso da 
autodescrição através do tema do ofício da escrita e da ruptura do 
sujeito que empreende a autoanálise.

Retomando a reflexão de Beaujour, permanece a ideia de 
unicidade do autorretrato, cada um sendo único em seu gênero. Ao 
ultrapassar os limites do que se poderia considerar um subgênero, a 
escrita literária do autorretrato traz nuances tão diversas quanto às 
experiências individuais dos escritores, que, assim como na pintura, 
revestem a expressão artística de uma aura de transgressão do 
passado e das certezas previamente estabelecidas, revelando a 
riqueza do fazer literário ao explorarem um espaço que hibridiza 
fabulação e autorreflexão.
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rOMANce HIstÓrIcO: A cONcePçãO de GeOrG 
LUKÁcs e sUA PertINÊNcIA eM reLAçãO A esAÚ 
e JAcÓ de MAcHAdO de AssIs e L’ŒUVre AU 
NOIr de MArGUerIte YOUrceNAr

Pedro Armando de Almeida Magalhães (UerJ)

Em teoria literária muito se questiona sobre o que caracterizaria 
o gênero romance, os elementos que o diferenciariam de outro 
tipo de prosa, como o conto e a novela. Também durante muito 
tempo, e ainda hoje, tende-se a associar o romance ao relato 
épico, à epopéia, o que, se é bastante pertinente no que tange à 
tradição crítico-literária, não é muito apropriado quanto ao estudo 
das formas. Aliás, de uma maneira geral, os entendimentos não 
são uniformes quanto às fronteiras que separariam o romance da 
tragédia ou da comédia, ou até mesmo da poesia. Ou seja, a própria 
literatura se deixa polemizar enquanto matéria.

A este respeito, é conhecida a posição do eminente crítico russo 
Mikhaïl Bakhtine, no sentido de evidenciar o caráter essencialmente 
híbrido do gênero romance. Assim, se é difícil definir o que vem a 
ser um romance enquanto gênero, talvez seja ainda mais complexo 
procurar estabelecer os paradigmas de uma de suas espécies, ou 
seja, de um subgênero. Mas é justamente este o desafio a que se 
propõe o escritor húngaro Lukács, após a empreitada do livro Teoria 
do romance [1920](1968).

De fato, após procurar estabelecer uma teoria sobre o romance 
em geral, Georg Lukács propõe um estudo sobre o romance 
histórico, livro que se torna referência importante nos debates sobre 
as relações envolvendo literatura e história. Redigido pouco antes 
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da Segunda Guerra Mundial, no inverno de 1936-1937, o ensaio O 
romance histórico procura estabelecer um modelo estético, uma 
balisa crítica que considere as complexidades das relações entre a 
literatura e o que se concebe como “realidade histórica”. O próprio 
autor qualifica seu trabalho de estudo de princípios. Entende-se 
aqui, que se trata de estudar as questões de princípio e de teoria que 
norteiam o objeto “romance histórico”, evidentemente. Para tanto, 
Lukács, reconhecendo a base histórica de seu trabalho de pesquisa, 
procura esmiuçar como o desenvolvimento e declínio do romance 
histórico estão associados às grandes transformações sociais dos 
tempos modernos. O crítico também almeja demonstrar, através de 
sua análise, que os problemas formais são reflexos artísticos de tais 
transformações sócio-históricas.

Ao fazermos uma leitura apurada do ensaio, não podemos 
negligenciar o contexto político no qual ele se inscreve, muito 
menos o comprometimento de Lukács com a ideologia de esquerda, 
marxista. Percebemos claramente que Lukács se encontra bem 
fincado na primeira metade do século XX. Seu pensamento se deixa 
marcar temporalmente; não resta dúvida. O horror às conquistas 
do movimento nazifascista, bem como a exaltação, admiração 
incondicional em relação aos artífices da Revolução Russa de 1917, 
transparecem de forma explícita na obra. Se o enaltecimento 
dos pensadores de esquerda e a crença na possibilidade de um 
futuro predominantemente socialista tendem a um idealismo um 
tanto exacerbado, os questionamentos formulados por Lukács são 
legítimos e muito contribuem para os estudos literários, necessitando 
um exame mais cuidadoso. A questão que se formula então, é saber 
em que medida a concepção político-histórica deve ou não interferir 
em julgamentos de cunho estético. Questão dificílima e, no fundo, 
insolúvel, mas que, ao ser constantemente proposta, pode nos ajudar 
a assinalar os meandros da argumentação teórica em tela.

O estudo intitulado O romance histórico é dividido em quatro 
capítulos, seguindo, em linhas gerais, uma ordem cronológica. 
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Isso porque, a única ruptura considerável se efetiva no segundo 
capítulo, em que se abrem parênteses para a análise do romance 
histórico diante do drama histórico, cujo modelo principal para 
Lukács é Shakespeare. O estudo do drama do século XVI rompe, 
portanto, o mapeamento reconhecidamente não exaustivo que 
segue, a grosso modo, uma linha temporal contínua. Entretanto, 
é interessante constatar que a idéia de progresso necessário não 
encontra guarida em Lukács. Na verdade, O romance histórico 
pode ser compreendido como a história do declínio do romance 
histórico, marcado pelo que ele chama de “decadência burguesa”. 
Isso fica claro desde o primeiro capítulo, dedicado à sua forma 
ótima, exemplar, consubstanciada, segundo o teórico, no início 
do século XIX através da obra do escritor escocês Walter Scott. 
Efetivamente, são os romances de Scott que vão pautar a crítica do 
teórico, representando um ápice estético.

Assim, o primeiro capítulo, dedicado à “Forma clássica do 
romance histórico”, estabelece desde já o modelo estético, ou 
seja, indica de antemão as características que devem integrar o 
romance histórico bem sucedido. O segundo (“Romance histórico 
e drama histórico”), como já dissemos, envereda pela senda do 
drama histórico, cujo apogeu ocorre com Shakespeare. O terceiro 
(“O romance histórico e a crise do realismo burguês”) e o quarto 
(“O romance histórico do humanismo democrático”) são dedicados 
a evidenciar o distanciamento das formas posteriores em relação 
aos parâmetros que se depreendem da obra de Scott.

A especificidade do romance histórico em relação ao romance 
em geral não é delineada claramente no estudo. Por vezes, ao longo 
do trabalho, Lukács chega a negar uma distinção de princípios 
formais, o que é surpreendente para o leitor. Além disso, ele situa 
o nascimento do romance histórico no início do século XIX, o que é 
bastante plausível e coerente, tendo em vista a perspectiva sócio-
histórica adotada. Dessa forma, se, por um lado, sabemos que o 
romance é o gênero literário por excelência do século XIX, atrelado 



204

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

à ascenção da burguesia, por outro, o romance histórico, enquanto 
subgênero, só se torna possível enquanto narrativa, figurando 
movimentos de uma nação, após o marco que se tornou a Revolução 
Francesa. O romance histórico é tributário do Século das Luzes.

Contudo, nota-se que, para Lukács, o nascimento do romance 
histórico coincide com um período de apogeu. Assim, seu 
desenvolvimento confunde-se com sua própria gênese. Em todo 
caso, Lukács reconhece que existiram romances com figuração 
histórica nos séculos XVII e XVIII; considera a importância do 
romance social realista do século XVIII na gestação do romance 
histórico clássico. Mas situa o nascimento na época da queda de 
Napoleão, citando mais precisamente o ano de 1814, quando se 
publica Waverley, romance de Walter Scott.

Lukács preocupa-se sobretudo com a história do povo. A 
perspectiva social está no centro de seu interesse. Sua concepção 
de história é uma concepção da história da nação enquanto povo. 
Inspirado pela estética hegeliana e aproximando-se da concepção 
historiográfica defendida pela Ecole des Annales, ele defende a idéia 
de uma história da sociedade que coloca os seres ilustres em segundo 
plano. Reflexo disso é o lugar que, segundo ele, deve ocupar o 
personagem histórico célebre (“indivíduo mundialmente histórico”) no 
romance: secundário, porque ele deve representar ou refletir os anseios 
populares, não devendo ser tratado de forma isolada em relação ao 
meio que representa. Detalhes pitorescos dessas figuras importantes 
são, portanto, dispensáveis, supérfluos. As definições na caracterização 
dos seres em tais romances devem ser necessárias, pertinentes, 
relevantes em relação ao movimento popular histórico descrito. Isso 
vale inclusive para as demais personagens, pois a contenção dá força 
à narrativa. Num contexto sócio-histórico delineado, o protagonista 
é o indivíduo médio, comum, mas cuja dinâmica particular, privada, 
está atrelada ao curso dos acontecimentos sociais. O conflito privado 
associa-se intimamente ao conflito sócio-histórico, conferindo, desse 
modo, caráter heróico ao indivíduo médio.
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De qualquer forma, segundo Lukács, para uma boa representação 
da totalidade da vida nacional no romance, deve-se velar pela 
figuração das relações entre as diferentes camadas da população. 
Deve-se procurar descrever as resonâncias das transformações 
históricas na vida cotidiana, assim como as reações espontâneas do 
povo interagindo com a consciência histórica dos seres ilustres. A 
expressão artística deve privilegiar o foco nas classes mais baixas da 
população, para sublinhar a influência marcante dos movimentos 
sociais nos acontecimentos que abalam as classes altas.

Reconhecendo a importância do drama histórico na formação 
do romance histórico, Lukács cita Hegel no estudo das diferenças 
entre gêneros. A totalidade do movimento do drama se opõe à 
totalidade do objeto da literatura épica. No drama, os diálogos 
devem sempre procurar fazer progredir a ação, ao passo que ao 
romancista é conferida maior liberdade de manobra, pois pode 
inserir em sua narrativa cenas ou episódios esclarecedores que não 
estejam diretamente ligados ao avanço da ação. À concentração 
dramática na ação junta-se a coincidência entre a duração dos 
acontecimentos representados e o tempo da representação, dado 
este que se distingue evidentemente da extrema flexibilidade 
temporal na obra épica.

É certo que a minúcia dos detalhes no romance histórico está 
ligada à descrição dos objetos, à representação da ambientação, à 
precisão na evocação dos eventos históricos relevantes, e à agudeza 
na caracterização dos costumes da vida cotidiana. Mas o elemento 
dramático se apresenta através dos diálogos, em cuja língua revela-
se o anacronismo necessário defendido por Goethe. O romance 
histórico não deve procurar descrever a pré-história do presente 
através de efeitos arcaisantes. A língua não é aquela falada no 
passado, mas a do presente.

O drama se distingue do romance histórico também pelos seus 
efeitos no receptor. O evento no drama deve ser vivenciado pelo 
público como se estivesse sendo realizado no momento presente. 
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Tal não acontece no romance, cujo relato de eventos é percebido 
pelo leitor não como um presente, mas como uma pré-história 
do presente. Daí decorre o fato de que, no drama, procuram-
se ressaltar os contornos que, ao longo da história, são mais 
generalizantes, regulares, permanentes nos personagens, para que 
haja a cumplicidade e participação do espectador, ao contrário do 
romance, cuja precisão de detalhes é maior, não se concentrando 
exclusivamente no movimento do conflito de forças sócio-históricas.

Lukács critica o que se seguiu ao grande romance social 
moderno, que tem como um de seus maiores representantes Balzac. 
Ele acredita que Flaubert e outros escritores (Baudelaire, Zola, 
Nietzsche) refletiram a desumanização crescente desencadeada 
a partir dos eventos de 1848. Lukács assinala o distanciamento 
de Flaubert em relação à vida popular e seu gosto pelo exótico, 
pela descrição pitoresca no romance Salammbô. Criticando o 
naturalismo e o dadaísmo, igualmente denuncia o subjetivismo 
crescente e a descrença numa realidade histórica objetiva. Rejeita 
o romance de tipo biográfico, mitificador de personagens ilustres 
em detrimento da representação da totalidade da vida popular em 
dado período. Indica as deficiências do romance antifascista. Ao 
final de seu ensaio, Lukács defende um renascimento do romance 
histórico clássico.

Mesmo condenando o exotismo em romances históricos de 
Flaubert, reconhece a maestria do escritor francês na sátira da 
classe burguesa, como em Madame Bovary. De certo modo, através 
da análise de Lukács, fica mais clara a correspondência que se pode 
estabelecer entre Flaubert e o Machado de Assis da segunda fase. 
Se a baixeza, estupidez e corrupção da sociedade burguesa são 
descritas com maestria pelo autor francês, de certa forma o mesmo 
acontece em romances como Memórias Póstumas, Quincas Borba 
ou Esaú e Jacó.

Ao analisar a obra de William Makepeace Thackeray, 
novamente uma aproximação com Machado é possível. Tanto os 
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grandes clássicos do romance histórico (Scott, Pouchkine, etc.) 
como Thackeray ou Machado beberam nas águas do romance social 
(realista) inglês do século XVIII. Mas as causas de tal influência não 
são as mesmas. Se a concepção realista e crítica da história na 
representação da vida popular chega a seu apogeu com Scott, o 
que leva Thackeray a se aproximar dos romances do século XVIII 
é sua profunda desilusão com o estilo de vida burguês, expressa 
em tom satírico. Lukács assinala que, se Thackeray procura 
desmascarar as lendas históricas, ele se afasta da vida popular ao 
concentrar a ação nas classes superiores. Além disso, no entender 
de Lukács, o subjetivismo psicológico de Thackeray avilta as figuras 
históricas ao reforçar o caráter fortuito das motivações individuais. 
Em Machado, a desilusão é mais evidente através do ceticismo do 
personagem Aires, presente em Esaú e Jacó e Memorial de Aires. 
Mas Machado não se afasta da vida popular, nem se concentra em 
figuras históricas. O ceticismo que se depreende dos romances da 
segunda fase (publicados a partir de 1880) é complexo e desigual, e 
marca o tom na caracterização de personagens ficcionais do meio 
burguês do final do século XIX no Brasil.

Aliás, Lukács, ao tratar da literatura humanista de protesto 
no período imperialista, assinala a influência das teorias céticas 
nas obras de Alexandre Herzen ou Anatole France. Lukács afirma 
que para Lenin o ceticismo ou sinaliza uma passagem para um 
liberalismo pérfido e depravado ou se traduz numa crítica da 
sociedade burguesa que tende ao socialismo. Acreditamos que o 
ceticismo de Machado não toma nenhum desses dois caminhos, 
pois prefere estimular o veio crítico dos leitores a sustentar uma 
postura política unilateral.

Incentivando a leitura crítica, a voz narrativa tem papel 
preponderante no Machado da segunda fase. Sua configuração 
diferenciada marca a mudança que se efetiva em Memórias 
Póstumas. Em Esaú e Jacó, a ambiguidade do narrador vem 
acompanhada de uma certa indefinição do papel de protagonista. 
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Os protagonistas são os irmãos evocados pelo título da obra, ou 
Flora, cujas inquietações já inspiraram tantas análises literárias, 
ou Aires? Todos eles pertencem a uma burguesia abastada, que 
refletem as inquietações do momento histórico brasileiro através 
de suas experiências pessoais. Os seres de Esaú e Jacó interagem 
com figuras do povo. É por meio dessa interação que Machado 
completa o quadro da sociedade brasileira.

Já L’œuvre au noir parece, à primeira vista, se aproximar 
da biografia histórica analisada por Lukács, por privilegiar um 
protagonista ao invés de convergir na figuração dos conflitos sociais. 
Entretanto, o protagonista não é um ser histórico propriamente 
dito. Trata-se de um ser ficcional que concentra características de 
personagens históricos importantes. Mas na verdade, o romance 
não pode ser considerado uma biografia unicamente por se limitar 
ao percurso de vida de seu protagonista. Se é preciso privilegiar 
a análise psicológica profunda de um ser para que haja biografia, 
L’œuvre au noir não se enquadra totalmente nessa categoria, pois 
o protagonista Zénon é descrito com bastante distanciamento na 
primeira parte do romance (“La vie errante”). Sua subjetividade 
só aflora realmente com mais intensidade na segunda e terceira 
partes. De qualquer forma, independentemente da maior ou 
menor intensidade biográfica do romance, podemos observar a 
representação de um painel das forças do Renascimento na Europa 
e mais especificamente na Bélgica.

Tanto Machado quanto Yourcenar seguem o princípio 
defendido por Lukács de colocar um ser ficcional no centro da 
narrativa, e posicionar os seres históricos num plano secundário. 
Mas nem os protagonistas de Esaú e Jacó nem o herói Zénon podem 
ser considerados exatamente indivíduos médios. E em Esaú e Jacó 
há praticamente ausência de seres históricos secundários. Esses só 
são evocados superficialmente; não chegam a ser dotados de voz.

A vida popular não está no centro de Esaú e Jacó. Nem por isso 
o romance deixa de privilegiar o momento histórico narrado, seja 
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através das inúmeras referências a eventos, seja na descrição do 
meio burguês do Rio de Janeiro na passagem do regime monárquico 
ao republicano. Os membros das classes mais baixas, de qualquer 
forma, têm presença digna de nota. Citemos a cabocla do Castelo, 
pitonisa que desperta a idéia da rivalidade entre os gêmeos, 
cuja musicalidade e molejo traz elementos de cultura popular ao 
universo narrativo; ou o pobre irmão das almas Nóbrega, que em 
seguida ascende socialmente. Citemos ainda no meio doméstico as 
babás dos irmãos, membros da classe escrava; os passantes de rua 
observados pelo conselheiros Aires; Custódio e o drama da tabuleta; 
os pedestres e o coxeiro diante dos boatos acerca da Proclamação 
da República, entre outros.

Machado descreve com detalhes o cenário dos acontecimentos 
narrados. A cidade do Rio de Janeiro da época se estende com suas 
ruas, palácios, casas, lojas e veículos, sua fisionomia própria. O Morro 
do Castelo, parte da cidade que não existe mais, recebe atenção 
especial, e a narrativa tende a privilegiar os eventos que marcaram 
a mudança de regime, refletidos na dinâmica de personagens.

O romance de Machado, portanto, não se enquadra estritamente 
no modelo lukacsiano, por não privilegiar a perspectiva histórica 
através da vivência exemplar de membro do povo. O conselheiro 
Aires, os irmãos Pedro e Paulo, Flora, pertencem a uma casta, à 
burguesia ascendente. Todavia, é perfeitamente lícito classificá-lo 
como romance histórico, ainda que de forma muito especial. Na 
verdade, comparando-o aos outros romances de Machado, Esaú 
e Jacó é o que mais confere importância à história. Efetivamente, 
nas demais obras, a história não tem tanto relevo quanto à 
descrição das relações sociais de época. Assim, se Machado, à 
luz da categorização de Lukács, pode ser equiparado a Balzac na 
composição de romances sociais modernos, que retratam a vida 
do presente mais imediato, em Esaú e Jacó nota-se que ele ousa 
fugir um pouco desse sistema, ao colocar a história em patamar 
equivalente ou superior à representação da vida social.
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Tampouco o romance de Marguerite Yourcenar segue à risca 
o modelo clássico defendido por Lukács. Como em Esaú e Jacó, os 
personagens do povo compõem a ambientação de época, mas não 
desempenham papel de grande relevância. Os operários da tecelaria, 
Jacqueline, Greete, entre outros, integram a sociedade humilde do 
Renascimento, mas suas ações são secundárias em relação à história 
da Bélgica e dos Países-Baixos ou às transformações vivenciadas 
pelo protagonista. Este congrega uma série de características de 
seres históricos de grande relevância e percorre um largo espaço 
geográfico, chegando a interagir com figuras ilustres, de poder 
(como Margarida da Áustria e Catherine de Médicis).

O ser ficcional Zénon é um protótipo de pensador renascentista, 
ávido de conhecimento. Suas perambulações não são diferentes 
das inúmeras realizadas por grandes pesquisadores do século XVI. 
A menção aos percursos adotados pelo protagonista e a referência 
a grandes personagens históricos, a grandes acontecimentos 
marcantes criam uma imagem da atmosfera do período. Quando o 
protagonista resolve permanecer em Bruges, mesmo sob um nome 
falso, a perspectiva que temos do indivíduo se torna mais interna. 
Ou dito de outra maneira, o ser que circula e é visto ou viajando ou 
em fuga (“La vie errante”), ao se fixar, deixa-se melhor desvendar 
(“La vie immobile”, “La prison”). E então a sociedade que o rodeia 
também recebe novos contornos, do que os mostrados no início 
da narrativa.

Zénon é processado como um grande livre-pensador, mas não 
pode ser propriamente chamado de ilustre, por não ser verídico. Na 
narrativa, ele recebe tratamento de ilustre sem o ser. Representaria 
um tipo de indivíduo acima da média que não foi contemplado como 
celebridade nos registros da história? Nele estariam representados 
todos os humanistas que desafiaram os costumes e idéias antiquadas 
mas que não tiveram seus nomes registrados no livro da história?

Além disso, seu individualismo, que denota um traço que 
pode ser considerado característico do período, o leva a um 
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posicionamento cosmopolita. O conselheiro Aires também tem 
postura individualista, ao buscar o distanciamento no conforto 
da escrita do Memorial ou a evitar dissenções e querelas. Chega 
inclusive a tentar viver longe da sociedade. Tal como o diplomata 
Aires, Zénon é um ser viajado, cidadão do mundo. Tal como o 
conselheiro, o médico-alquimista experiente chega a observar o 
mundo com ceticismo. Entretanto, tal como Esaú e Jacó, L’œuvre 
au noir é um romance que retrata um etapa histórica de extrema 
importância na vida nacional. Assim, o caráter internacionalista 
da vivência de Aires e Zénon não afasta, antes parece reforçar a 
experiência histórica local.

Se o romance em geral pode se afiliar ao gênero épico, o 
romance histórico lukacsiano ainda mais, pois teria em comum com a 
epopéia a descrição de uma luta ou conflito de caráter nacional. Ora, 
nem Aires nem Zénon poderiam ser considerados representantes 
de um grupo da classe baixa que se engrandece historicamente 
ao participar ativamente de um conflito sócio-histórico de monta 
que revelaria em sua superfície a real dimensão dos personagens 
mundialmente históricos. Nem Aires nem Zénon desempenham 
propriamente esse papel de intermediários de camadas sociais em 
momentos de crise. A singularidade dos dois os coloca em posição 
de distanciamento face aos eventos presenciados. Nesse ponto, os 
dois romances apresentam seres cuja subjetividade é condenada 
por Lukács. Mas isso comprometeria o valor das duas obras?

Pensamos que não. Mas poderíamos usar um das preceitos 
de Lukács como argumento e como justificativa de nosso 
desacordo. Entendemos que se o romance histórico deve tratar 
da pré-história do presente, então justamente isso valida a ampla 
subjetividade dos seres ficcionais retratados, pois as obras, 
redigidas e publicadas no século XX, apresentam valores do 
passado (seja muito próximo, no caso de Machado; seja longínquo, 
caso de Yourcenar) que encontram resonância na atualidade. O 
subjetivismo crescente evidenciado a partir do final do século 



212

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

XIX também se encontra em germe no século XVI. Além disso, 
todos nós sabemos que o socialismo, sonho marxista, produziu 
absurdos totalitaristas e que a revolução proletária, longe de se 
expandir, cedeu espaço ao desenvolvimento do capitalismo. O 
idealismo de Lukács parece estar atrelado à Revolução Francesa, 
considerada como revolução popular. A leitura que faz de 
Scott parece demonstrar isso, quando frisa a importância da 
representação da vida do povo através do personagem médio que 
participa do momento de crise nacional. Mas esse sentimento 
comum coletivo de revolta pode ser aplicado a todas as épocas? 
Não seria a subjetividade, o questionamento da apreensão da 
realidade características legítimas dos séculos XX e XXI?

Todavia, devemos reconhecer que a voga do romance histórico, 
tal qual se verificou no início do século XIX, não se reproduziu no 
século seguinte. Lukács não estaria sendo nostálgico em demasia ao 
defender um padrão de romance histórico clássico num momento 
de emergência de outras mídias (rádio, televisão, etc.)? O sonho de 
uma forma literária que não traduzisse uma decadência burguesa 
não seria um indicativo de que a luta proletária idealizada estava 
com os dias contados? Ao assinalar os indícios literários dessa 
decadência com grande perspicácia, Lukács não estaria, na verdade, 
assinalando, à sua revelia, o triunfo progressivo do capitalismo? 

Esse trabalho não pretende responder a essas questões. Nosso 
intuito é sobretudo estimular o questionamento em torno da forma 
do romance histórico. De qualquer forma, a questão da objetividade 
e subjetividade é importante. As novas perspectivas historiográficas 
preconizadas pela Ecole des Annales são prova disso. Tanto a 
busca do reflexo da realidade objetiva, ou a dicotomia ficção e 
realidade, idéias que se depreendem do livro de Lukács, reduzem 
as implicações do problema. Se a história não reflete ou reproduz a 
realidade, como sustentam os novos historiadores, é preciso buscar 
novos parâmetros conceituais para o romance histórico.
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Apontamentos para uma leitura de Le grand 
cahier de Agota Kristof tendo como pano de 
fundo a crise atual

renato Venâncio Henriques de sousa (UerJ)

Que é a vida? Um frenesi./Que é a vida? Uma 
ilusão,/uma sombra, uma ficção,/o maior bem 

é tristonho/porque toda a vida é sonho,/e os 
sonhos, sonhos são (BARCA, 2008, p.72-73)

Cette vie est un hôpital où chaque malade est 
possédé du désir de changer de lit. Celui-ci 
voudrait souffrir en face du poêle, et celui-

là croit qu’il guérirait à côté de la fenêtre 
(BAUDELAIRE, 1998, p.134)1

Não nos formamos quando nos contentamos 
em mobilizar com leveza e comodidade o que 

há em nós. Cada artista, como cada homem, é 
somente um ser particular e, como tal, sempre 

dependente de um lado. É por isso que o homem 
deve também acolher nele, na teoria e na 

prática, tanto quanto isso lhe seja possível, o que 
é oposto à sua natureza. Que o frívolo busque o 

sério e o severo, que o severo tenha diante de 
seus olhos um ser leve e fácil, que o forte seja 
medido pelo delicado, o delicado pela força, e 

cada um desenvolverá ainda mais sua natureza 
porque parecerá afastar-se de si mesmo (Goethe, 

Apud BERMAN, 2002, p.113 – grifo do autor)

1  Na tradução de Aurelio Buarque de Hollanda, lemos: “Esta vida é um hospital 
onde cada doente vive ansioso por mudar de leito. Êste desejaria sofrer diante da 
lareira; aquêle pensa que se curaria ao pé da janela” (BAUDELAIRE, 1950, p.156).
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Car c’est seulement quand on baise que tout ce 
que l’on déteste dans la vie et tout ce qu’elle 

vous apporte comme défaites se trouve bel et 
bien – même si de manière éphémère – vengé 

(Philip Roth, Apud CARTANO, 2002, p.64)

InTRODUçãO
Nossa comunicação busca apresentar algumas ideias que 

surgiram a partir da leitura do livro Le grand cahier (1986), da 
escritora Agota Kristof. Trata-se do primeiro volume da chamada 
“trilogia dos gêmeos”, que se compõe ainda dos livros La preuve 
e Le troisième mensonge, todos traduzidos no Brasil pela Editora 
Rocco. A seção Prosa, do Segundo Caderno do jornal O Globo 
do último sábado, traz uma pequena matéria sobre a tradução 
brasileira de Le grand cahier, de Luís de Lima, publicada, em 1987, 
com o título: Um caderno e tanto (1987).2 O livro, que está fora de 
catálogo, é apresentado como “um romance intrigante sobre um 
sobrevivente do Holocausto” (O GLOBO, 2017, p.7); trata-se de 
uma informação totalmente errada. Tive a oportunidade de ler 
esse romance e, pouco tempo depois, assistir à adaptação para o 
cinema feita pelo diretor húngaro Janos Szasz, em 2013. O filme, 
falado em magiar, recebeu no Brasil o título O diário da esperança, 
sendo extremamente bem realizado e fiel ao livro. Embora nosso 
trabalho se concentre no primeiro volume da trilogia, em alguns 
momentos, vamos nos referir aos outros dois livros, bem como 
a outras narrativas da autora, que nasceu em 1935 na Hungria e 
faleceu em 2011, em Neuchâtel, na Suíça, onde vivia.

Em Le grand cahier, os irmãos gêmeos Lucas e Klaus relatam 
suas experiências na casa da avó, que mora numa cidade pequena. 
Os pais, que moram numa cidade grande, decidiram se separar deles 
durante a guerra, pois acreditam que ali estariam mais protegidos. 
O pai, jornalista e correspondente de guerra, parte para o front. O 

2  Optei por citar textos de Agota Kristof nas traduções para português, no caso da 
trilogia. Os títulos dos outros dois volumes em português são: A prova (1989) e A 
terceira mentira (1995).
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romance é narrado na primeira pessoa do plural e esse “nós” é índice 
de uma identidade indivisível e, de certo modo, intercambiável. O 
“grande caderno” a que o título se refere é uma espécie de “diário 
de bordo”, no qual eles registram suas aventuras num universo 
duro, a começar pela casa da avó, uma mulher intratável, conhecida 
pelos moradores do vilarejo como “a bruxa”, já que suspeitam que 
teria envenenado o próprio marido. Quando chegam à casa da avó, 
eles têm nove anos. Aos quinze, os gêmeos se separam de modo 
dramático, articulando a fuga de um deles, no caso Lucas, para o 
país vizinho, onde este viverá 50 anos. A narrativa cobre, portanto, 
um período de seis anos.

Começo com uma citação que traduz, a meu ver, uma noção 
central do romance: “As palavras que definem os sentimentos são 
muito vagas, é melhor evitar usá-las e se limitar à descrição dos 
objetos, dos seres humanos e de si mesmo, isto é, à descrição fiel dos 
fatos” (KRISTOF, 1987, p.29). Ela é, igualmente, muito representativa 
do estilo da autora como se verá adiante.

Assim que terminei de ler esse livro, fiquei tão entusiasmado 
que logo pensei em indicá-lo como leitura complementar para 
alunos de Língua francesa I ou II. Naturalmente, teria que fazer 
uma seleção dentre os 62 capítulos, que são bastante curtos, 
tendo em média de duas a três páginas. O que torna esse romance 
altamente interessante para o leitor iniciante de francês língua 
estrangeira (FLE) é sua imediata legibilidade. No entanto, essa 
facilidade apresenta-se como uma armadilha, uma vez que o texto 
acessível, escrito num estilo despojado e sucinto, está a serviço de 
uma narrativa que reúne a descrição de acontecimentos violentos 
e de ações humanas marcadas pela sordidez, em meio aos 
horrores da guerra. Logo compartilhei com meu colega e amigo 
Pedro Amando de Almeida Magalhães e com um amigo próximo 
minha ideia.

Confesso que não acreditava que a facilidade da forma 
pudesse anular a gravidade do fundo. Estava consciente de que o 
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texto de Kristof, que poderia ser utilizado como mero suporte para 
o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira a um público 
iniciante, não teria a mesma recepção que um daqueles livros 
escritos em francês fácil. Pedro Armando comprou o livro e o leu, 
e meu amigo, que não lê em francês, acabou lendo a tradução 
em português tempos depois. Ambos concordaram que o livro era 
“forte” demais para ser lido daquela forma. Sem contar que eu 
poderia ter problemas com alunos por causa de alguns dos temas 
tratados no romance.

O “CASO De ABBeVILLe”
No final dos anos 2000, um professor de francês do município de 

Abbeville, situado no norte da França, teve a ideia de compartilhar 
seu amor pelo livro de Kristof com seus alunos de “troisième”, que 
corresponde ao nosso nono ano do ensino fundamental. Embora 
o livro fosse recomendado pelo “Centre officiel de documentation 
pédagogique” e constasse da bibliografia de um manual de francês 
do primeiro ano do ensino secundário, o professor foi interrogado 
pela polícia, que ainda fez uma busca em seu domicílio, depois de 
denúncias feitas pelos pais dos alunos às autoridades com relação 
ao conteúdo pretensamente “pornográfico” de algumas passagens 
do Grand Cahier. Graças à intervenção de Jack Lang, ministro da 
Educação à época, o “caso de Abbeville”, como então passou a ser 
chamado esse imbróglio, foi arquivado, em seguida aos protestos 
dos colegas de estabelecimento, que paralisaram suas atividades 
em sinal de solidariedade (AUFFRAY, 2000).

Seria impossível, considerando essa perspectiva de “censura” a 
uma obra literária, deixar de citar os escândalos recentes ocorridos 
por causa de uma performance no MAM de São Paulo, e da Mostra 
“Queermuseu – Cartografias da Diferença na Arte Brasileira”, no 
Santander Cultural, em Porto Alegre. Pode-se dizer que a cultura e 
a reflexão se tornam, talvez, um risco.
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meTODOLOGIA UTILIZADA
Em primeiro lugar, gostaria de dizer que há um caráter 

totalmente descontínuo nas reflexões apresentadas nesse 
trabalho, já que as partes em que se subdivide foram se 
construindo de forma surrealista. Algumas se constituem, antes, 
como “quadros”, “cenas”, e não têm, necessariamente uma ordem 
lógica, ou dialógica, mas sincrônica. Naturalmente, a introdução 
e a conclusão estão em seu devido lugar e organizam por 
enquadramento o conjunto.

Para falar da metodologia que norteia esse trabalho, 
preciso dizer que, há um ano, frequento os encontros do Grupo 
interdisciplinar de Educação, Eletroquímica, Saúde, Ambiente 
e Arte (GIEESAA), sob a coordenação geral da professora Célia 
Regina Sousa e Silva, e tendo na coordenação do eixo-Educação a 
professora Priscila Tamiasso-Martinhon, ambas da UFRJ.3 Ao assistir 
ao curso ministrado pelo coordenador do eixo-Saúde, o psicólogo e 
psicanalista Alcindo Miguel Martins Filho, na Faculdade de Química 
da UFRJ, tomei contato com o que ele denomina “Metodologia de 
pesquisa com o inconsciente implicado”. Essa metodologia consiste 
em trazer a subjetividade para o interior da atividade de construção 
do conhecimento e do saber-fazer científico, sem negar os aportes 
e insights que não passam, necessariamente, pelo filtro da razão, o 
que significa que os afetos, os desejos, o acaso, a intuição, traços 
psíquicos, normalmente considerados como não produtivos do 
ponto de vista científico, passam a ser valorizados no âmbito da 
pesquisa acadêmica. Neste contexto, o inconsciente, essa nebulosa 
formada pela “matéria escura” da psique humana, se assim podemos 
falar, pode irromper e se expressar.

3  O grupo, idealizado pela Professora Célia Regina Sousa e Silva, busca integrar 
os esforços de diferentes áreas do conhecimento em ações inerentes a cinco 
eixos temáticos, aplicados aos interesses individuais de cada partícipe, em uma 
abordagem ampla e transversal, que engloba: Educação Ambiental, Educação, Ética, 
Educação para a Cidadania, Educação para a Responsabilidade Social, Educação para 
o Desenvolvimento Sustentável, entre outros.



219

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

Sabemos que nas ciências duras, o acaso e o erro, em muitos 
casos, estão na raiz de grandes invenções que mudaram o mundo, 
trazendo avanços tecnológicos e, em muitos casos, benefícios para 
a humanidade. A palavra serendipidade, do inglês serendipity (as 
variantes serendiptismo e serendipitia), traduz a ideia de algo que 
é descoberto, aparentemente, por acaso. A história da ciência está 
repleta de casos que podem ser classificados como serendipidade. 
Vale dizer que as bases teóricas da “Metodologia de pesquisa com o 
inconsciente implicado” estão em fase de construção, o que significa 
que nossa tentativa de ler os textos de Agota Kristof a partir do ponto 
de vista de uma subjetividade atravessada pela crise atual da UERJ, 
do Estado do Rio, sem falar na crise nacional, apresenta-se como um 
“ensaio” no sentido de tentativa, de experiência. Portanto, está sujeita 
a todo tipo de críticas e de contribuições que possam colocá-la à prova 
no contexto da pesquisa universitária. Não por acaso observei que a 
construção textual desse trabalho ressoa a perspectiva surrealista.

Destaco aqui um procedimento, que me parece traduzir bem o 
escopo da metodologia escolhida e que consistiu em fazer anotações 
de todo tipo que me ocorreram em vários momentos durante o 
processo, sob a forma de frases curtas que jogava no papel, sem me 
preocupar muito com a forma, ou, ao contrário, que surgiam como um 
arranjo de palavras, e às vezes trocadilhos que, a meu ver, rompiam 
com a tendência a racionalizar e a engessar a elaboração do trabalho 
acadêmico enquanto gênero discursivo. A consulta frequente a 
essas anotações serviu, depois, para guiar minha leitura, tanto da 
obra quanto do momento atual. E esse procedimento, como pude 
verificar, é perfeitamente adequado àquele desenvolvido no âmbito 
da pesquisa do grupo da UFRJ supracitado e consistente (como se diz 
no jargão médico), isto é, compatível com o ponto de vista surrealista.

Um POUCO DA mInHA HISTÓRIA COm OS LIVROS
A minha história com os livros daria um livro. Ou um filme. Ou 

os dois. Melhor dizendo, um livro e depois um filme. Não é assim 
que, em geral, acontece? Dito de outra forma, a maneira como 
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alguns livros chegaram a mim, entraram na minha vida, dariaum 
conto. Ou um curta. Ou os dois. Melhor dizendo, um conto e 
depois um curta. Na verdade, nossas vidas com seus lances ora 
absurdos, dramáticos, por vezes trágicos, belos, hilários, etc., são 
potencialmente romanescas, desde que alguém dotado de talento 
narrativo se dedique a contá-los. Os livros de nossas vidas estão 
aí, esperando para ser escritos, como Freud, em 1909, com o texto 
“O romance individual do neurótico” já enfatiza. Vidas que podem 
ser longas ou curtas, como os filmes. (Escrevi há muito tempo um 
poema sobre isso. Sim, professores têm, muitas vezes, veleidades 
literárias. Eu também já tive, mas passou.).

É preciso ter muito cuidado, pois não somos livros falantes. 
Somos uma voz, um testemunho atravessado por outras vozes 
e testemunhos. Somos pensados mais do que pensamos de 
modo autônomo. Somos condicionados por inúmeros discursos. 
E, caso sejamos leitores contumazes, os livros passarão a fazer 
parte de nosso repertório discursivo, quer os tenhamos lido ou 
não.4 E me ocorre uma pergunta: nós escolhemos alguns livros 
ou somos escolhidos por eles? Alguns livros caem sobre nossa 
cabeça. Outros viram a nossa cabeça. Algumas leituras podem 
nos salvar da morte. Mas não só elas. Os amigos, os médicos, 
os socorristas, os desconhecidos podem, eventualmente, fazê-
lo. “Viver é muito perigoso”, blá-blá-blá... “Viver não cabe no 
Lattes”, alguém escreveu.

Passo agora a falar, rapidamente, sobre o espírito que norteou 
minhas pesquisas desde a graduação, já como bolsista de Iniciação 
Científica no projeto da professora Maria Bernadette Porto, na 
UFF. Na ocasião, trabalhei com obras de Antonine Maillet, autora 
canadense, originária da província do Novo Brunswick, nas 
Províncias Marítimas, cujo romance Pélagie-la-Charrette (1979) foi 
objeto de minha dissertação de mestrado, na UFF. A maneira como 

4  Ver a esse respeito: Não contem com o fim do livro, um diálogo bem-humorado 
e erudito sobre a história e o futuro dos livros entre Umberto Eco e Jean-Claude 
Carrière (2010).
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tomei contato com essa autora, através de uma aluna americana 
de origem acadiana para quem dava aulas de português, num curso 
em Ipanema, já daria um curta-metragem, mas como a explicação 
seria longa, vou pular essa parte. Posso dizer que me apaixonei pela 
escrita dessa autora e passei vários anos trabalhando com suas 
peças e romances, já como professor da UERJ.

Anos depois, num congresso de professores de francês, em 
Belém, tomei contato, pela primeira vez, com a obra do escritor 
Sergio Kokis, nascido no Rio de Janeiro e radicado no Quebec, 
onde vive até hoje. Mais uma vez, a forma como conheci esse 
autor é digna de nota e posso, dessa vez, resumi-la em poucas 
palavras. Estava eu numa sessão de comunicações, sentado ao 
lado de outros colegas, quando uma professora começou a ler 
seu trabalho que versava, se bem me lembro, sobre o primeiro 
romance de Kokis intitulado Le pavillon des miroirs (1994), o único 
romance do autor cariocanadense traduzido em português pela 
Editora Record com o título de A casa dos espelhos. Eis que a 
professora, de repente, perde a voz. Imediatamente, me ofereço 
para ler seu texto. Como estamos num congresso de professores 
de francês, entendo que devemos zelar pela correção da língua 
que ensinamos. Ato contínuo, passo a corrigir certos erros de 
concordância e de construção de um texto escrito num “francês 
aproximativo”, como se diz em francês. Começa uma história não 
de amor, mas de convívio respeitoso com esse escritor e artista 
plástico. O que me interessava na leitura que fiz de sua “trilogia 
brasileira” era a maneira como ele traduzia elementos de sua 
língua-cultura em francês.

Essa recapitulação anedótica de minhas pesquisas 
borboleteantes pretende dizer, em essência, que, como pesquisador, 
me deixei, ao longo do tempo, guiar de forma quase anárquica por 
esses encontros meio fortuitos, nos quais tropecei com livros e 
autores que acabaram se tornando referências seminais para mim. 
“Aquele que não escrever nada é um ser perdido, que não fez senão 
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passar pela terra sem deixar vestígios, afirma Victor, o livreiro” 
(YOTOVA, 2011, p.60)5.

No ensaio O homem desenraizado, Todorov escreve que

os livros nos tornam, certamente mais sábios. 
Podemos afirmar que nos ajudam também a nos 
tornar mais inteligentes e, por outro lado, mais 
felizes: admitamos isso por um instante. Eles nos 
tornam melhores? (TODOROV, 1999, p.180 – 
grifos do autor)

Mais adiante, ele continua: “Arguir a equivalência entre 
‘mais cultos’ e ‘melhores’ cria problemas: não encontramos em 
todos os lugares seres humanos que leram muitos livros, até 
muitos romances, e, no entanto, não suscitam nossa admiração?” 
(1999, p.180). A importância da leitura e dos livros não precisa 
ser demonstrada, principalmente, quando pensamos na formação 
de futuros professores, críticos, pesquisadores e tradutores que 
frequentam uma Faculdade de Letras. É preciso, entretanto, 
ressaltar que a crítica de Todorov, que vive na França, e isso 
não é pouca coisa, quando pensamos no peso da instituição 
e da tradição literária, é dirigida a uma certa visão que tende 
a sacralizar o registro escrito, em detrimento de outras formas 
de transmissão que não passam, necessariamente, pelos livros 
ou pelo conhecimento intelectual. Ao comentar o ensaio Le don 
des morts, Sur la Littérature, de Danièle Sallenave, ele lamenta a 
maneira como esta reduz a existência da avó, Olga, cuja vida não 
foi imortalizada por nenhuma obra, a ponto de a escritora resumi-
la da seguinte forma: “De seu trabalho não resta nada” (Sallevane, 
Apud TODOROV, 1999, p.181). Para o crítico francês, que se opõe 
a essa sacralização da obra escrita,

os livros alinhados na estante de uma biblioteca 
não são os únicos traços imagináveis de uma 
existência humana. O trabalho de Olga era sua 

5  Todas as citações em português de textos que figuram em francês nas referências 
são de minha autoria.
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forma de preocupar-se com os outros e de amá-
los; isso não é um nada. Minha mãe foi uma 
Olga; nenhuma obra, uma infinidade de amor; 
não acho que sua vida tenha sido em vão. (1999, 
p.181-182)

Em aparente contradição com o que acabamos de ler, Todorov, 
em A literatura em perigo, reflete sobre a dimensão ética da 
literatura, na direção oposta a “uma visão formalista, ou niilista, ou 
solipsista” (2009, p.92) desta. Segundo o autor,

a literatura pode muito. Ela pode nos estender 
a mão quando estamos profundamente 
deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos 
outros seres humanos que nos cercam, nos fazer 
compreender melhor o mundo e nos ajudar a 
viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma 
técnica de cuidados para com a alma; porém, 
revelação do mundo, ela pode também, em seu 
percurso, nos transformar a cada um de nós, a 
partir de dentro. (2009, p.76)

Em outras palavras, ler pode nos transformar, desde que nossa 
relação com o texto, através das vidas de personagens da ficção 
e das situações narradas, não esteja cortada da relação com o 
mundo em que vivemos e com nossas próprias experiências. Neste 
sentido, Todorov rejeita os excessos de uma tendência verificada 
no Ocidente, a partir do começo do século XX, a uma crescente 
autonomia da obra de arte, que insiste em separar as manifestações 
artísticas da vida (2009).

Todorov termina seu ensaio com uma crítica à sacralização da 
própria literatura ao sair em defesa de textos “não-literários”, que 
deveriam ser estudados na escola, por seus ensinamentos sobre a 
vida e a experiência humana: 

Reconhecer as virtudes da literatura não 
nos obriga a crer que “a verdadeira vida é a 
literatura” ou que “tudo no mundo existe para 
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se [sic] conduzir a um livro”, dogma que excluiria 
três quartos da humanidade da “verdadeira 
vida” (2009, p.92).

É interessante ver aqui um eco da observação feita pelo crítico 
a respeito de Olga, a avó de Danièle Sallenave. Como bem o mostra 
o autor de A conquista da América, inúmeros seres humanos que 
não deixaram nenhuma obra se eternizaram na memória dos 
entes queridos, graças aos gestos de amor e de cuidado que lhes 
foram dispensados.

escrita da violência – UerJ da depressão
A escrita de uma autora reconhecidamente depressiva num 

momento como esse me parece ainda mais contundente. Num 
momento em que o Estado, a cidade e a Universidade do Rio de 
Janeiro se encontram afundados numa crise sem precedentes, 
não posso me comportar como se estivéssemos numa situação 
normal. Esse Seminário, organizado pela colega Luciana Nogueira 
é, claramente, um ato de resistência entre tantos outros que 
vêm sendo organizados neste campus e nos demais campi. Neste 
sentido, pensei que meu texto poderia tentar mostrar aspectos da 
subjetividade de uma pessoa que, neste momento, se debate para 
se manter lúcida enquanto uma parte importante de sua realidade 
(estamos falando de trabalho, de carreira) está desmoronando. Não 
posso deixar de lembrar da página do Facebook UERJ da depressão, 
a qual reúne os depoimentos e protestos da comunidade uerjiana.

Esse trabalho está impregnado pela atmosfera deprimente que 
tomou conta de todos nós. Cito aqui uma frase de Fernanda Torres, 
dita, recentemente, numa entrevista à Revista Trip, por ocasião da 
publicação de seu novo romance A glória e seu cortejo de horrores: 
“A depressão de agora se reflete nas artes, não à toa a insatisfação 
se virou contra os artistas. Um país deprimido só pode detestar sua 
própria cultura. A cultura é o reflexo do próprio país” (2017). Nas 
“Frases da semana”, na edição de O Globo de 12 de novembro, a 
atriz e escritora diz: “O país está deprimido. Levamos 20 anos para 
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construir uma democracia e, de repente, estamos vendo as coisas 
ruindo” (2017, p.2 – grifo do autor).

Voltando ao que dizia sobre ser criativo como forma de 
sobrevivência, acredito que, com muita frequência, a criatividade 
é filha da necessidade. Estou, neste momento, apresentando 
uma comunicação sobre uma autora com quem me identifiquei 
justamente por sua visão de mundo negativa, que, no entanto, se 
realiza como uma ficção radical. O pessimismo, que a autora carrega 
desde pequena, já que criticava os pais quando os via às gargalhadas, 
aparece no título de seu único livro de contos C’est égal (2005). São 
leituras que falam de mim também, de uma certa visão de mundo 
marcada pela negatividade e por um temperamento catastrofista.

Agota Kristof é descrita por um amigo, o escritor e editor Adam 
Biro, como uma pessoa extremamente depressiva. Segundo ele, a 
depressão da conterrânea não estava ligada ao lugar, pois acredita 
que ela se sentiria deprimida tanto em sua terra natal quanto nas 
ilhas Canárias. Num artigo publicado no Nouvel Observateur, a 
autora confessa que lamenta o fato de ter se exilado na Suíça para 
fugir à perseguição política do Aparato soviético, durante a queda 
da Revolução Húngara de 1956 (JACOB, 2011, p.2). Em que pese o 
pessimismo geralmente associado à sua obra, Rennie Yotova cita, 
no ensaio La trilogie des jumeaux d’Agota Kristof, uma anotação 
desta última evocando uma carta recebida por um leitor, na qual 
este diz ter desistido de se suicidar depois de ler obras da escritora 
(2011, p.96). À dureza da realidade se contrapõe a alternativa da 
arte ficcional.

O suicídio é tematizado em diversos textos da autora, quer 
como tentativa quer como o destino que sela a vida de certos 
personagens. Em Hier (1995), o personagem principal é internado 
no hospital depois de tentar se matar. Em A prova (1989), segundo 
volume da trilogia, Mathias, o filho adotivo de Lucas, se suicida. No 
final de A terceira mentira, Lucas se joga debaixo de um trem e morre. 
Claus, que vai ao cemitério todos os dias para visitar a sepultura do 
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irmão, se pergunta se não deveria fazer o mesmo: “Também acho 
que muito em breve estaremos novamente [...] juntos. Quando 
mamãe morrer, não terei mais motivo algum para continuar. O trem 
é uma boa ideia” (1995, p.139). Yotovafaz a seguinte pergunta: “Em 
suma, a escrita não seria também uma forma de suicídio para Agota 
Kristof?” (2011, p.42); acrescento que, ao se produzir enquanto 
texto, não se consuma como ato.

O estilo da escrita kristofiana, marcado pelo despojamento, 
pelo minimalismo e pela economia de meios contrasta com a crueza 
com que diversas cenas de violência são descritas. Referindo-se ao 
estilo da autora, Yotova, no ensaio supracitado, escreve o seguinte: 
“Além disso, Agota Kristof enriquece a literatura francófona com 
essa estranheza estilística, que reduz o vocabulário e desafia a 
‘bela escrita’. Formada numa outra tradição literária, ela opera 
essa mestiçagem onde línguas e culturas se difundem” (2011, p.93). 
Citando Marie Dollé, Yotova acresenta: “A força de Le grand cahier 
reside na coincidência perfeita entre a violência feita a uma língua e 
a violência do universo descrito, como se atacar os códigos literários 
permitisse atacar os códigos morais” (2011, p.94).

No fim da vida, Agota Kristof decide parar de escrever e passa 
o dia vendo televisão e se dedicando às ocupações prosaicas do 
cotidiano. Admiro esse desapego e me pergunto se o silêncio 
não seria, em última instância, uma forma quinta-essenciada de 
sabedoria.6 

Aconselho a quem se interessa pela literatura niilista a ler o 
genial ensaio Professeurs de désespoir, da romancista canadense 
Nancy Huston. Citada muito en passant na página 151, Kristof 
poderia ser incluída no rol de escritores “negativistas” analisados por 
Huston. No hall da fama dos autores citados figuram nomes como 
Samuel Beckett, Emil Cioran, Thomas Bernhard, Milan Kundera, 

6  Penso em Lao-Tsé montado no dorso de um búfalo, de acordo com a lenda, 
deixando a China e se dirigindo para o Tibete. A pedido do guarda da fronteira a 
quem ele confia o manuscrito, o sábio redige o Tao-te-king (O livro da virtude e da 
vida), antes de desaparecer na névoa.
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Michel Houellebecq, a midiática Christine Angot, entre outros. O 
gosto pelo amargo da vida, a visão melancólica do mundo e uma 
boa dose de pessimismo e morbidez são algumas das caraterísticas 
desses “néantistes” como ela os denomina. Incomodada com a 
recepção cada vez mais favorável de uma parte expressiva do 
público a inúmeras criações marcadas por um olhar sombrio sobre 
a realidade humana, Huston escreve:

pouco a pouco, começamos a confundir 
escuridão e excelência, a considerar a escuridão 
como tal como uma prova de excelência. E, 
atualmente, a partir do momento em que um 
livro proclama: “Tudo é uma merda”, é quase 
certo que se torne um best-seller. (2006, p.323)

O problema com esse tipo de estética é que ele pode fazer 
algumas vítimas. Foi assim com Miriam, a menininha que, aos três 
anos, passou as férias com a família na casa de Huston. Quando a 
autora a reencontrou, muitos anos depois, ela tinha 18 anos e o 
sonho de se tornar escritora. A mãe da jovem, que era amiga de 
Huston, lhe confiou que Miriam já tinha publicado alguns textos 
“estranhos [...], um pouco inquietantes” (HUSTON, 2006, p.302), 
o que é normal nessa idade. Huston constata que a moça, na 
verdade, tinha sido tomada pela escuridão, que lhe aprisionou 
a alma e o corpo. O fato é que a aspirante a escritora encontrou 
quem aplaudisse seus textos e a incentivasse a trilhar o caminho 
que levaria a “esse universo de pureza e de frio, de ar rarefeito, 
destituído de sentimentos e de outras formas de micróbios” (2006, 
p.302), vivendo, como Cioran, “no cume do desespero” (2006, 
p.302). E foi assim que, num dia de primavera, Miriam pulou da 
varanda de um apartamento situado num andar alto de um prédio 
em Paris e se espatifou no chão.

“Publique ou morra”, dizem os acadêmicos norte-americanos 
(publish or perish). Agota Kristof diria, imagino, para si mesma, 
“escreva ou morra” ou então, “escreva para se sentir viva”. Eu 
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participo, como todo mundo que trabalha nas Faculdades de Letras, 
de uma espécie de confraria que devota um verdadeiro culto à 
escrita, ao material impresso. Existe, em nosso meio, o fetiche do 
livro. O livro como fetiche. Quem sabe se, uma vez transformado 
num homem-livro, depois de lido, as pessoas reconheçam que sou 
humano? A palavra fetiche conta uma história sobre o encontro de 
duas línguas, já que o vocábulo “feitiço”, de origem portuguesa, 
viajou para a França e voltou, tempos depois, sob a forma de 
“fetiche”. Ao unir as duas palavras, encontramos as ideias de 
encantamento, sortilégio e magia. Estamos todos enfeitiçados 
por palavras e imagens. É verdade que, cada vez mais, somos 
enfeitiçados por narrativas contadas, quase que exclusivamente, 
através de imagens. O êxito das séries americanas (sitcoms, entre 
outras) não me deixa mentir.

A GUeRRA, O CAOS
Numa resenha intitulada “Romance e relato de guerra”, 

escrita por Maurice Blanchot e publicada num livro organizado por 
Christophe Bident que reúne textos escritos pelo crítico francês 
durante a Segunda Guerra Mundial, lemos o seguinte:

Os romances de guerra, isto é, escritos depois de 
uma guerra por aqueles que dela participaram, 
às vezes são bons, mas raramente possuem uma 
grande significação literária. As causas disso são 
visíveis. Percebe-se aí, muito claramente, que a 
realidade, quer seja pequena ou grande, fornece 
à arte do romance somente a ilusão de um tema. 
Dela são tirados alguns elementos e detalhes, 
bem como a possibilidade de reproduzi-la pela 
ficção. Mas é só isso. Crê-se, de bom grado, que 
um escritor pega emprestado à vida real (tal 
como pode ser observada objetivamente) os 
temas que ele transforma, depois, de acordo 
com as leis de seu coração e a forma de sua 
arte. Não é o que acontece. O tema, isto é, a 
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causa de um romance, sua direção figurada, a 
verdade da narrativa, está sempre ligada a uma 
descoberta interior. Ele somente tem sentido 
no conteúdo próprio de uma imaginação. Ele 
só toma forma com relação a um problema, 
sentido interiormente, que somente assim dá 
consistência aos “faits divers” e às circunstâncias 
verdadeiras. (2007, p.314)

Nancy Huston, em A espécie fabuladora: Um breve estudo 
sobre a humanidade, reflete sobre a narratividade própria às 
culturas humanas, que criam para si “ficções” para cimentar sua 
consciência de pertencer a uma dada comunidade. Esse “Arque-
texto da espécie humana, arcaico e arquipoderoso” (2010, p.65) 
está na base de todas as narrativas primitivas tecendo laços em 
torno de um destino comum a um determinado grupo. Neste 
contexto, a guerra seria um Arque-texto extremamente produtivo. 
Ainda segundo a autora:

A guerra é aspirada, a guerra é desejada porque, 
apesar das tragédias que ela acarreta, ela dá 
alento ao Arque-texto e traz, tanto à vida daqueles 
que a fazem como daqueles que a sofrem, uma 
formidável dose de Sentido. [...] O “teatro” da 
guerra, como justamente se costuma dizer, é 
um dos maiores fornecedores de Sentido que a 
espécie humana soube inventar. (2010, p.86)

Mais adiante, ela acrescenta:

Sim: uma das funções fundamentais da guerra 
humana é engendrar rituais palpitantes, 
perturbadores, memoráveis. Nunca deixamos de 
contá-la, de olhá-la, de comentá-la. Epopeias, 
peças de teatro, romances, filmes de ficção ou 
documentários, reportagens, telejornais...

Sem as guerras, faltaria à história da espécie 
humana relevo, tempero, suspense e 
acontecimentos... Em suma, tudo aquilo que 
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contribui para se construir uma boa história. 
(2010, p.87 – grifo do original)

Um caderno e tanto é uma decantação de narrativas marcadas 
pela tragédia. A ação do livro se passa durante uma guerra. O leitor 
é capaz de situar os acontecimentos durante a Segunda Grande 
Guerra, embora não exista nenhuma indicação explícita ao longo 
do livro. Alguns capítulos mencionam fatos ligados ao cotidiano da 
guerra como “Os alertas” (p.91-93), que mostra como os habitantes 
de Cidade Pequena, assim que as sirenes apitam, tentam se proteger 
durante os ataques aéreos. Outros, como “O rebanho humano” 
(p.94-95) e “A pira”7 (p.130-131) descrevem a realidade dos campos 
de concentração. Em “A fuga” (p.118-119), relata-se a debandada 
das forças de ocupação nazistas. No capítulo intitulado “A chegada 
dos novos estrangeiros” (p.128-129), alude-se à invasão do país 
pelas tropas soviéticas, triunfantes e prontas para consolidar seu 
poderio. “O fim da guerra” (p.132-133) anuncia, como o título indica, 
o armistício.

Durante uma guerra, ocorre, com frequência, a suspensão dos 
códigos morais vigentes durante os períodos de paz. Confrontados 
com situações extremas, nas quais o instinto de sobrevivência fala 
mais alto, homens e mulheres estão menos sujeitos às normas 
da sociedade civil. Neste contexto, assiste-se à irrupção de uma 
liberdade de costumes maior, que pode sempre degenerar em 
libertinagem. Em Le grand cahier, há uma cena que mostra a criada 
do presbitério dando banho seminua nos jovens protagonistas, 
enquanto se diverte com seus corpos pubescentes (p.68-69). Em 
outra, Leporina, a filha da vizinha dos gêmeos, copula com um cão, 
enquanto é espionada por eles (p.34). No capítulo intitulado “O 
oficial estrangeiro”, o militar alemão, que ocupa um quarto da casa, 
pede para ser chicoteado pelos meninos, numa cena que termina 
com esguichos de sangue para todo o lado (p.77-78). Antes que eu 
seja detido pela polícia, como o professor de Abbeville, acusado 

7 Conferir o título em francês “Le charnier” que significa “A vala comum” (1986).
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de fazer a apologia da pedofilia e da zoofilia, é preciso dizer com 
Yotova que “as cenas de sexo descritas [no romance] devem ser lidas 
dentro do contexto de uma violência generalizada e banalizada, 
a violência da guerra” (2011, p.79), aqui a violência do erotismo 
perverso polimorfo.

Longe de ter a intenção de chocar os leitores, as cenas de sexo 
descritas por Kristof são, antes, destinadas a evocar a violência 
que marca todos os aspectos da vida naquele contexto. Segundo 
Yotova, “durante a guerra, os tabus são transgredidos: incesto, 
assassinatos, desvios de todos os tipos invadem o cotidiano das 
pessoas [...] A guerra desencadeia as pulsões mais sombrias, como 
parecem demonstrar os gêmeos” (2011, p.81).

Talvez a referência à guerra nos ajude a entender um 
pouco a tragédia que estamos vivendo e que me obriga a não 
fazer abstração enquanto apresento essa comunicação dos 
fatos que estão acontecendo, nesse momento, lá fora. Lá fora 
é a guerra, é o caos total. É assim que eu vejo, sinto e vivo. E 
foi assim que, na tentativa de explicar como eu via a situação 
da nossa universidade, no início deste ano, para os alunos de 
uma turma de Francês Instrumental para Leitura I, do curso de 
Direito, me veio a imagem de um país ocupado. Eu disse aos 
alunos alguma coisa como: “Imaginem que o nosso país está em 
guerra. Pensem no Iraque invadido pelos americanos (Eu escolhi 
falar desse conflito armado específico porque pertence a esse 
século.) No dia seguinte à invasão americana à capital Bagdá, as 
instituições entraram em colapso”. Quando eu disse isso, não 
estava pensando no romance de Kristof. Curiosamente, venho 
trabalhando com esse e outros textos da autora desde o início 
do ano passado. Cheguei a ler em sala o capítulo intitulado “O 
deserto”, do livro autobiográfico L’analphabète (KRISTOF, 2014) 
na disciplina Francês Instrumental para Leitura II. É impossível 
não traçar paralelismos, ainda que de forma metafórica, entre a 
tragédia relatada no romance e a tragédia por que passa o Estado 



232

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

do Rio e suas instituições, nesses últimos dois anos. Assim como 
se fala no tempo psicológico comparado ao tempo do relógio, falo 
a partir de minhas impressões, de como minha subjetividade filtra 
sensações e sentimentos experimentados no desenrolar da crise 
profunda que estamos todos vivendo.

COnCLUSãO
Minha leitura de Le grand cahier, de Agota Kristof, buscou 

salientar as relações entre alguns aspectos da narrativa do romance 
e a visão de mundo da autora, marcada pela depressão, e a crise 
atual no Estado do Rio de Janeiro e na UERJ. Dentro da perspectiva 
metodológica adotada, procurei dar voz a certos elementos da 
minha subjetividade, que me pareceram dialogar com a proposta 
do trabalho: minha relação com os livros, minha reação à leitura do 
texto kristofiano e à crise na universidade, uma certa identidade 
com o niilismo da autora, entre outros aspectos. Na tentativa de 
implicar o inconsciente na pesquisa, utilizei alguns procedimentos 
descritos na introdução. Posso afirmar que a realização desse 
trabalho se mostrou tão aflitiva quanto a crise e seu quinhão de 
angústias e incertezas. No entanto, foi um risco calculado. Um salto 
mortal com rede de proteção. O medo, se não mata, nos força a 
aceitar desafios. E eu aceitei. Muito obrigado.
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O esPAçO dO FOLHetIM NA IMPreNsA e A 
LIterAtUrA: MALdIçãO OU UM LUGAr AO sOL? 
Os cAsOs eXeMPLAres de tHÉOPHILe GAUtIer 
e ALUÍsIO AZeVedO

sabrina Baltor de Oliveira (UerJ)

Qualquer pesquisador que se debruce sobre a obra do 
escritor francês Théophile Gautier ou sobre a obra do escritor 
brasileiro Aluísio Azevedo não deveria ignorar a importância 
fulcral do espaço folhetim de jornais e revistas na constituição de 
suas trajetórias dentro do campo literário. Tanto Gautier quanto 
Aluísio são citados como exemplos de autores que viveram 
exclusivamente, por quase toda a vida, do que escreveram, do que 
publicaram tanto em periódicos quanto em livros.

Tal dependência financeira era motivo frequente de reclamação 
dos dois escritores. Ambos, no fim da vida, procuraram fugir do 
jugo da imprensa e dos editores. Gautier pleiteia e consegue uma 
pensão como bibliotecário particular da princesa Mathilde, prima 
de Napoleão III; Aluísio entra para a carreira diplomática e diminui 
muito seu ritmo de escrita.

Gautier, que se considerava antes de tudo um poeta, 
reclamava que os volumes poéticos não eram vendáveis e que 
poucas pessoas se interessavam por poesia. Em janeiro de 1842, 
na revista Musée des familles, escreve o artigo “Utilidade da 
poesia”, em que defende a superioridade dos versos em relação 
à prosa, mas reconhece que o século e a maior parte do público 
e os críticos, inclusive, não conseguem perceber a beleza das 
palavras rimadas.
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Todos concordam que o século não é poético, 
que os versos não se vendem, e que é preciso ser 
raivoso ou provinciano para fazê-los. Todo artigo 
sobre um volume de poesia deve forçosamente 
começar pelas queixas ou pelas lamentações. 
Os críticos aliás gostam pouco dos poetas e 
eles gostam ainda menos dos versos. É muito 
cômodo, na verdade, depreciar uma coisa que 
não se compreende, isso vos coloca em uma 
posição respeitável e dá uma alta ideia de vosso 
mérito. (2000, p.209)

Reflete, como poucos, sobre a demanda literária dos leitores 
franceses do século XIX. Denuncia que os escritores nem sempre 
podem escolher seus gêneros e temas favoritos. A demanda do 
público leitor e, por fim, do dono do jornal que quer vender e 
agradar seus assinantes vem sempre em primeiro lugar.

Um poeta, que não tem fortuna e que não é 
de nenhum partido político, é obrigado, para 
viver, a escrever nos jornais. Ora, não se pode 
sempre escolher as coisas que se preferiria fazer. 
O folhetim de teatro é um trabalho semanal 
que dá magros benefícios, mas benefícios fixos, 
e este é um ponto importante em uma família 
pequena. Os romances, as narrativas de viagens 
duram apenas um tempo. Os comentários de 
dramaturgia subsistem sempre. Além disso, 
é triste dizer, mas há uma multidão que se 
interessa por isto e sou muito mais conhecido 
desde que conto os feitos e gestos cênicos dos 
senhores Duvert e Lausanne, do que eu era 
quando publicava obras reais em verso ou em 
prosa. (Gautier, Apud FEYDEAU, 1874, p.68-69)

No Brasil, a realidade do campo literário não é muito diferente. 
Em 25 de novembro de 1884, Aluísio escreve a seu amigo e jovem 
deputado Afonso Celso, para que este pudesse interceder por ele a 
fim de que fosse nomeado para algum cargo público. Seu desespero 
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parecia tamanho que confessa não se importar em que cidade, 
estado ou país será alocado.

Isto quer dizer que desejo ardentemente 
descobrir uma colocação, qualquer, seja onde 
for, ainda que na China ou em Mato Grosso, 
contanto que me sirva de pretexto pra continuar 
a existir e continuar a sarrolisear os meus pobres 
romances, sem ser preciso fazê-los au jour le 
jour. (AZEVEDO, 1944, p.157)

A referência ao romance-folhetim é evidente. Aluísio não 
desejava parar de escrever, mas desejava não depender da escrita 
cotidiana, au jour le jour, como a define em francês, para sobreviver. 
O ritmo de escrita é cansativo, enfadonho, exigente. Em outra carta, 
queixa-se igualmente com Eduardo Ribeiro, jornalista maranhense 
que atuou com Aluísio no jornal O Pensador, e que, em primeiro 
de janeiro de 1896, data da carta de Aluísio, era o governador do 
estado do Amazonas. Desculpa-se com o amigo por não lhe escrever 
mais, pois todo seu tempo era tomado pelo trabalho quase escravo 
que desempenhava junto aos periódicos.

Por mais de uma vez o coração me tem querido 
saltar para o papel e enviar-te pelo correio 
saudades do nosso bom tempo e dizer o muito 
que ele te quer ainda, mas o demônio desta vida 
de escrevinhador fez-me de tinta preta e da folha 
branca os terríveis espectros do meu tormento; 
de sorte que – escrever – tem sido até hoje aqui 
no Rio de Janeiro a minha grilheta, muito pesada 
e bem pouco lucrativa, da qual livro pulsos e 
tornozelos sempre que posso. (1944, p.95)

Flaubert, em uma carta à escritora George Sand, afirma que 
Théophile Gautier teria sido o autor que mais sofreu na mão dos 
donos e dos diretores de jornais.

Ele teve dois ódios. O ódio pelos burgueses em 
sua juventude, que lhe deu talento. O ódio pelo 
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crápula na idade madura, que o matou. Morreu 
por guardar o ódio, e de raiva por não poder 
dizer o que pensava. Foi oprimido por Girardin, 
por Turgan, por Fould, por Dalloz. (1981, p.401)

Dos quatros carrascos citados pelo romancista francês, três 
têm ligações diretas com a imprensa: Émile de Girardin foi o dono 
do La Presse, para o qual Théophile escreveu durante 19 anos 
ininterruptos; Turgan foi diretor do Moniteur Universel, para o qual 
Gautier escreveu por 28 anos e, posteriormente, diretor adjunto do 
Jornal Oficial, no qual Gautier escreveu por 3 anos; Dalloz também 
foi diretor do Moniteur Universel e do Monde Illustré, para o qual 
Gautier também colaborou regularmente. Segundo Flaubert, tais 
tiranos impediam Théophile de escrever o que realmente pensava.

Aluísio ainda na carta dirigida a Afonso Celso revela que seu 
único desejo é poder escrever o que lhe apraz e não o que é pedido 
pelos donos de jornal. Deseja não depender financeiramente do 
que escreve para ter a liberdade de desenvolver seu estilo, seu 
projeto literário, os preceitos naturalistas sem depender do crivo 
do público leitor, nem do controle dos donos dos periódicos em que 
seus romances se materializavam.

Ora, dessa forma, só fazendo como neste momento 
faço: vindo a ti e pedindo-te que, logo que te passe 
pelos olhos um desses cargos, lhe ponhas a mão 
em cima e me atires com ele, que eu o receberei 
com melhor vontade do que a de um náufrago ao 
receber uma tábua de salvação. Repito: seja lá o 
que for – tudo serve; contanto que eu não tenha de 
fabricar Mistérios da Tijuca e possa escrever Casas 
de Pensão. (1944, p.157-158)

Aluísio, nesta carta, reforça o que por quase um século os 
críticos literários viram em sua obra: uma separação entre seus 
romances naturalistas considerados como clássicos e dignos 
de análise, aqui representados pela citação à Casa de Pensão, 
e os romances folhetinescos considerados, por oposição, como 
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menores e solenemente ignorados por nossa fortuna crítica, aqui 
simbolizados pela menção ao Mistério da Tijuca. No entanto, 
como veremos no prosseguimento desta análise, discordaremos 
sem pudor do autor, tentando descrever as contradições que ele 
mesmo percebia em seus romances e a importância fundamental 
do folhetim para a construção de sua trajetória literária e para a 
elaboração de toda a sua obra, inclusive, a “puramente” naturalista, 
considerada canônica.

Poderíamos encher diversas páginas apenas com as 
reclamações feitas por esses dois escritores e por seus amigos 
que lamentam não só a situação de Gautier, na França, e de 
Aluísio, no Brasil, mas o cenário caótico do universo das Artes 
e das Letras em um mundo preocupado mais com as finanças, a 
economia, o progresso e que tenta, por isso mesmo, mercantilizar 
as produções artísticas, tentando impor sobre elas as suas leis 
comerciais e obtendo êxito, muitas vezes, nesta empreitada. 
Um exemplo desta sensação de que as Letras são desprezadas 
em um mundo preocupado com o progresso econômico através 
do desenvolvimento, sobretudo, da indústria e do comércio, é 
o desabafo de Valentim Magalhães, literato e amigo próximo de 
Aluísio, em sua coluna Salada de Fruta, no jornal O Paiz, de 7 de 
março de 1891, sob o pseudônimo de Marasquino.

Há alguns meses que, aqui mesmo, referindo-
me ao estranho e rápido desenvolvimento geral 
desta cidade, eu predisse que esse progresso 
acelerado e intenso não abrangeria a esfera das 
artes e das letras.

E, de fato, enquanto enriquecem a vapor 
indivíduos que há menos de um ano não tinham 
crédito para um guarda-chuva nem dinheiro para 
comprá-lo, e fundam-se bancos e companhias, 
às grosas, e todos os ramos da indústria - mesmo 
os mais fantásticos - são exploradores e o 
progresso é uma espécie de coqueluche que a 
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todos ataca, que em toda parte se contrai, não 
se publica um único livro, não se funda uma só 
revista, não se descobre o mais insignificante 
indício de interesse pela pobre literatura!

Um ou outro soneto nas folhas, um ou outro 
pequeno conto desgarrado... e mais nada!

Apenas um escritor tem sabido resistir - Aluísio 
Azevedo, que atualmente sob o pseudônimo de 
Victor Leal, está publicando na Gazeta de Notícias 
um romance A mortalha de Alzira. (1891, p.1)

É evidente que há especificidades que diferenciam o campo 
literário francês do campo literário brasileiro, nos quais os dois 
autores, que escolhemos como exemplo da relação entre escritor 
e imprensa, se movimentam. No entanto, quanto mais nos 
aprofundamos no estudo da obra e da trajetória de Gautier e de 
Aluísio, mais as semelhanças são extraordinárias e muito curiosas. 
Gautier, no artigo já citado, “A Utilidade da poesia”, também se 
revolta contra uma sociedade que apenas se preocupa com o 
progresso, com o que gera lucro.

A objeção que os versos não se vendem me 
parece completamente sem importância e não 
prova nada contra a sua excelência. As mais belas 
coisas não se vendem nem se compram. O amor, 
a beleza e a luz não se encontram felizmente nas 
lojas. (2000, p.210)

A partir desta introdução, poderíamos nos inclinar a responder à 
pergunta feita pelo título de forma unilateral e negativa, poderíamos 
considerar o espaço do folhetim unicamente como uma maldição para 
diversos escritores do século XIX. Aluísio compara a escrita cotidiana 
aos trabalhos forçados, literalmente à escravidão. Gautier e Flaubert 
lamentam por aquele não poder escolher o que deseja escrever.

No entanto, a questão não é tão simples. As obras de Gautier e 
de Aluísio Azevedo somente foram possíveis neste contexto. Não é 
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uma coincidência o fato de Aluísio praticamente parar de escrever 
depois que entra para a carreira diplomática. E, no entanto, segundo 
suas próprias palavras, ele imaginava que, se tivesse condições 
financeiras ideais, sem depender do folhetim, desta escrita 
cotidiana, elaboraria mais Casas de Pensão. No entanto, a realidade 
o desmentiu. Não só a sua obra considerada menor é produto dos 
periódicos. As pesquisas mais recentes sobre a produção literária 
de Aluísio Azevedo questionam a recepção crítica de sua obra no 
final do século XIX e boa parte do século XX, segundo a qual seus 
romances naturalistas são obras-primas dignos de estudo, sobretudo 
O Cortiço, Casa de Pensão e O Mulato, e suas obras folhetinescas 
foram feitas apenas pela necessidade financeira, são ligadas ao 
romantismo e, portanto, bem inferiores às três mencionadas 
acima. Ana Porto, no artigo Aluísio Azevedo e a imprensa: uma 
análise de Mistério da Tijuca e Casa de Pensão, mostra bem que, 
independente da possível qualidade superior de algumas obras de 
Aluísio, o contexto de produção das obras consideradas menores e 
das obras de Aluísio consideradas canônicas é o mesmo. Conforme 
Ana Porto, Mistério da Tijuca e Casa de Pensão, ícones da produção 
folhetinesca e da produção canônica de Aluísio, respectivamente, 
apresentam muito mais semelhanças do que diferenças no que diz 
respeito ao contexto de produção.

A análise que se fará nesta comunicação está 
baseada no próprio contexto de produção. 
Esta estratégia revela novos significados no 
que concerne ao caráter das obras e indicará 
que elas possuem características comuns que 
as aproximam mais do que as distanciam e, 
independentemente da inserção nas categorias 
“romances bons” ou “romances ruins”, ambas se 
apresentam como consequência de um mesmo 
tipo de produção literária. (2008, p.1)

Basta lembrar que Casa de Pensão, assim como Mistério da 
Tijuca, foram romances publicados no mesmo periódico, A Folha 
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Nova, no espaço do folhetim. Tanto um quanto outro foram baseados 
em fatos reais com grande cobertura da imprensa e conhecido do 
grande público, ou seja, em fait divers. Estética e literariamente um 
romance pode ser superior ao outro, mas é inegável que ambos 
são produtos do espaço folhetinesco, com todas suas limitações 
e exigências. Aluísio, assim como Gautier, refletiu muito sobre a 
dependência da literatura e dos escritores em relação à imprensa 
e aos editores. Teorizou, inclusive, sobre sua própria linguagem 
e estética, sobre o triângulo nada harmonioso formado pelos 
autores, público e críticos, cada um deles com seus desejos, suas 
expectativas e demandas que acabavam por condicionar as obras 
literárias. Aluísio usa uma expressão bem interessante para definir 
seu estilo literário: escrita híbrida.

O hibridismo seria sua solução particular para tentar agradar a 
gregos e a troianos, ou seja, aos críticos e ao público leitor. No meio 
da publicação em folhetim de Mistério da Tijuca, Aluísio escreve um 
interessante capítulo intitulado “Onde o autor põe o nariz de fora”. 
Nele, resume bem não só a sua situação, como a da maioria dos 
escritores que dependiam da imprensa para subsistir. Mostra que 
seu projeto não é apenas literário, mas didático. Pretende, através 
de sua escrita híbrida, que atende uma parte dos anseios do público, 
fazer o leitor dar o salto do Romantismo para o Naturalismo. Ora, 
esse projeto, segundo o próprio autor, já existia em Mistério da 
Tijuca, seu quarto romance, antecedido apenas de Uma lágrima de 
mulher, romance puramente no estilo romântico, O Mulato, livro 
considerado o marco inicial do Naturalismo no Brasil e Memórias 
de um Condenado.

E já que avançamos tanto, diremos logo com 
franqueza que todo nosso fim é encaminhar o 
leitor para o verdadeiro romance moderno. Mas 
isso, já se deixa ver, sem que ele o sinta, sem 
que ele dê pela tramoia, porque ao contrário 
ficaremos com a isca intacta.
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É preciso ir dando a coisa em pequenas doses, 
paulatinamente. Um pouco de enredo de vez 
em quando, uma ou outra situação dramática 
de espaço a espaço, para engodar, mas sem 
nunca esquecer o verdadeiro ponto de partida 
– a observação e o respeito a verdade. Depois 
as doses de romantismo irão gradualmente 
diminuindo enquanto as de naturalismo irão 
se desenvolvendo, até que um belo dia, sem 
que o leitor o sinta, esteja completamente 
habituado ao romance de pura observação e 
estudo de caracteres.

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

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

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

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

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

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

Mas, enquanto não chegarmos a esse belo 
ponto, vamos limpando o caminho com as nossas 
produções híbridas, para que os mais felizes, 
que por ventura venham depois, já o encontrem 
desobstruído e franco.

Seremos sentinelas perdidas – Paciência! 
(AZEVEDO, 1883, p.1)

O espaço do folhetim, o rodapé do jornal é o contato direto 
entre o autor e o público leitor. Inclusive, como todos sabem, muitos 
leitores escreviam cartas aos periódicos endereçadas aos autores 
dos romances para fazer críticas e dar sugestões. Efetivamente 
era um espaço que dava uma certa notoriedade ao escritor e 
permitia-lhe, assim como Aluísio confessa, a tentar não só cativar, 
mas também catequizar o insipiente público leitor brasileiro. 
Os enredos que obtinham sucesso nas páginas dos jornais e das 
revistas chamavam a atenção dos editores e eram imediatamente 
publicados em volume. Assim, o romance-folhetim transformava-
se em uma oportunidade de renda dupla. Aluísio queixa-se desta 
dependência, desta escravidão, mas sabia como poucos como 
agradar, com sua escrita híbrida, a gregos e a troianos. Foi assim 
que sobreviveu e conquistou uma posição de destaque no campo 
literário, ao ter seu mérito reconhecido pela crítica por alguns de 
seus romances considerados “puramente” naturalistas e por ser 
quase um best-seller do folhetim.

Raimundo de Menezes, em seu livro Aluísio Azevedo, uma vida 
de romance, ao comentar o sucesso tanto em folhetim quanto de 
vendagem editorial de A Mortalha de Alzira, romance publicado 
sob o pseudônimo de Victor Leal, mostra o quanto Aluísio obtinha 
sucesso na produção folhetinesca, a qual dominava com perfeição.

Aluísio, embora consagrado ainda há pouco 
com o aparecimento de “O Cortiço”, tornando-
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se assim o fundador da escola naturalista no 
Brasil, nenhum dos nossos romancistas, “nem 
mesmo Macedo, Bernardo Guimarães ou 
Alencar, leva-lhe vantagem no gênero difícil e 
ingrato do romance-folhetim”, em que se torna 
perito, dele usando e abusando, com o intuito 
único de alguns magros mil-réis para manter-se. 
(MENEZES, 1958, p.239)

Mesmo em A Mortalha de Alzira, que Aluísio relutou tanto em 
reconhecer como seu, fazendo-o apenas pelo sucesso estrondoso 
que tinha logrado e por uma exigência da editora para que ele 
abandonasse o pseudônimo de Victor Leal e assinasse com seu 
próprio nome, vemos o que o autor definiu como escrita híbrida.

Mortalha de Alzira, aliás, é um romance emblemático no que diz 
respeito ao temor sentido por Aluísio em relação à recepção de seus 
escritos por parte dos leitores e da crítica. Em um primeiro momento, 
não se preocupou, pois utilizou um pseudônimo já conhecido do 
público: Victor Leal. No entanto, quando precisou assumir a autoria 
do romance, escreveu dois textos introdutórios na primeira edição 
em volume: uma dedicatória para os leitores de Victor Leal, ou seja, 
para o seu público leitor amante de folhetins e um prefácio que 
literalmente é, segundo suas palavras, “uma satisfação aos homens 
de letras que me tomam a sério” (AZEVEDO, 1893, p.XIII).

Neste prefácio, Aluísio confessa que A Mortalha de Alzira é um 
romance inspirado do início ao fim no conto fantástico de Théophile 
Gautier, “La Morte Amoureuse”. Todavia, como apontamos, mesmo 
em um romance que Aluísio teme reconhecer como seu por possuir 
um forte viés romântico, o autor destaca que enquanto o conto de 
Gautier é fantasioso e encontra seu sentido no sobrenatural, o seu 
romance explora um distúrbio histérico.

Mas o que separa principalmente as duas obras 
e dá-lhes caráter bem diverso, é que – La Morte 
amoureuse tem a sua razão na lenda do vampiro; 
enquanto que a Mortalha de Alzira substitui 
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o truc maravilhoso do vampirismo pelos 
fenômenos naturais que podem apresentar 
certas crises histéricas de um neuropata. 

Eis tudo. (AZEVEDO, 1893, p.XXII)

Ainda que folhetinesco, dramático, romanceado, Aluísio não 
foge de sua escrita híbrida ao dar uma explicação natural para a 
loucura do padre Ângelo, tratando de um problema psiquiátrico, 
assunto tão comum de outras obras naturalistas como O Homem.

Assim como Ana Porto, não pretendo elevar os romances menos 
conhecidos e estudados de Azevedo ao mesmo patamar de O Cortiço, 
O Mulato ou A Casa de Pensão. No entanto, é preciso afirmar que sem 
a maldição, sem a escravidão do folhetim, não são apenas as obras 
consideradas menores que desapareceriam, sem a dependência 
financeira, sem as exigências da imprensa, sem sua intenção de 
agradar público e crítica, ouso dizer que hoje não teríamos nem 
mesmo as obras canônicas do Naturalismo brasileiro.

Maingueneau, em Discurso Literário, nos lembra bem que 
é impossível separar texto e contexto, não que o texto seja um 
mero reflexo do contexto, pelo contrário, um age sobre o outro. É 
impossível e contraproducente esquecer que uma obra emerge de 
um contexto específico e que a obra é também um vetor de mudança 
deste próprio contexto. Azevedo deixa claro, no capítulo “Onde o 
autor põe o nariz de fora”, que pretendia, através de seus textos, 
doutrinar o público leitor, ou seja, mudar a recepção de sua obra.

É restituir as obras aos espaços que as tornam 
possíveis, onde elas são produzidas, avaliadas, 
administradas. As condições do dizer permeiam aí 
o dito e o dito remete a suas próprias condições de 
enunciação (o estatuto do escritor associado ao 
seu modo de posicionamento no campo literário, 
os papéis vinculados com os gêneros, a relação 
com o destinatário construída através da obra, 
os suportes materiais e os modos de circulação 
dos enunciados...). A partir do momento em que 
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não se podem separar a instituição literária e a 
enunciação que configura um mundo, o discurso 
não se encerra na interioridade de uma intenção, 
sendo em vez disso força de consolidação, vetor 
de um posicionamento, construção progressiva, 
através do intertexto, de certa identidade 
enunciativa e de um movimento de legitimação 
do espaço próprio espaço de sua enunciação. 
(MAINGUENEAU, 2006, p.43 – grifos do original)

Ao contrário do que Aluísio imaginava, seu conforto 
financeiro não significou o surgimento de novos Casas de Pensão. 
O desaparecimento da necessidade financeira, da relação com 
os periódicos e com os editores, a ausência de preocupação 
com a recepção pelo público e pela crítica não significou apenas 
a extinção de sua obra considerada menor, mas também de sua 
obra naturalista.

Se a escrita híbrida foi a solução encontrada por Aluísio para 
realizar seu projeto literário mesmo com as demandas da imprensa 
e do público-leitor, podemos afirmar que, para Gautier, uma das 
respostas encontradas foi a elaboração de contos fantásticos, assim 
como a possibilidade de publicar narrativas de viagem.

Como a obra poética, o conto fantástico permitia ao escritor 
francês desenvolver sua escrita pictórica. Em diversos contos, temos 
a animação de obras artísticas ou personagens sendo comparados 
a figuras de quadros ou a estátuas. Gautier, então, elaborava 
ekphrasis, ou seja, obras plásticas através das palavras.

Desta maneira, avento a hipótese de que o fantástico é 
recorrente, na obra de Gautier, por lhe permitir desenvolver seu 
estilo descritivo e plástico e conciliar exigências da imprensa, como 
a de conquistar um grande número de leitores, que amavam o 
sobrenatural, o mistério e a aventura, característicos do gênero.

Robert Baudry (1982),
 
no artigo

 
“Fantastique ou Merveilleux 

Gautier”, se recusa a considerar o número volumoso de contos 
fantásticos na obra do autor francês como resultado de um 
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modismo do século XIX ou de necessidades alimentares. É claro 
que não se trata apenas disso. No entanto, ao lado de uma opção 
estética, de uma paixão pelos textos fantásticos que se observa na 
admiração patente de Gautier pelas obras de Hoffmann, o sucesso 
deste gênero e a atração exercida no público por este tipo de texto 
obviamente contribuem para a escolha de Gautier em escrever 
inúmeras narrativas fantásticas.

Gautier nunca se curvou totalmente aos gostos do público e da 
crítica, nunca escreveu romances considerados educativos, morais 
ou sentimentais, nunca fez, como Hugo, uma arte voltada para o 
progresso, nunca defendeu os temas em voga: sufrágio universal, 
educação para todos, igualdade entre as classes, emancipação 
feminina. Gautier conciliou uma paixão antiga pelo fantástico e o 
sucesso que este obtinha junto aos leitores dos jornais, ao invés de 
somente escrever versos, como era o seu desejo ou como ele dizia 
sê-lo. Segundo Cassagne, Théophile Gautier torna-se um exemplo 
para Flaubert, os Goncourt, Baudelaire, jovens escritores que 
nunca o viram capitular perante a arte social ou burguesa, embora 
necessitasse dos trabalhos como jornalista para sobreviver:

Ao contrário, Théophile Gautier era o homem 
necessário. Ele foi verdadeiramente o elo entre 
duas gerações. Foi ele quem proclamou a arte 
pela arte, em Mademoiselle de Maupin, com 
a insolência deslumbrante que conhecemos; 
por sua tripla qualidade de poeta, romancista 
e crítico, ele ocupava no movimento literário 
um lugar considerável e tinha uma influência 
sempre com um alcance cada vez maior. Apesar 
das concessões feitas ao industrialismo literário, 
pelo menos ele não tinha optado nem pela arte 
burguesa, nem pela arte social. Flaubert teve 
por ele muita admiração e simpatia, e quase, ao 
menos em seu início, sentimentos de discípulo. 
[...] o tema de Salammbô teria sido aconselhado 
a Flaubert por Gautier. (1997, p.141-142)
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Termino essa comunicação da mesma forma que comecei, 
sustentando que é temerário ignorar o contexto de produção e, 
sobretudo, a relação entre estes escritores e a imprensa de sua 
época no estudo de suas trajetórias no campo literário francês e 
brasileiro. Tal análise pode nos esclarecer muito também, como 
aqui foi visto, sobre suas escolhas estéticas.

Gautier não é apenas o poeta que desejou ser. Segundo Martine 
Lavaud (2011), 90% da obra de Théophile Gautier é composta 
pelos 2993 artigos publicados em 93 periódicos, sem contar toda 
a sua obra literária que primeiramente viu a luz nos papéis dos 
jornais e revistas; e Aluísio Azevedo não é somente o autor das 
obras canônicas do naturalismo brasileiro. Pelo contrário, como 
vimos, o folhetim, essa maldição, também foi um lugar ao sol que 
proporcionou não só o pão de Théophile Gautier e Aluísio Azevedo, 
mas um espaço, condicionado a verdade, onde suas obras viram a 
luz, sejam estas canônicas ou menores, onde seus projetos literários 
foram elaborados, divulgados, questionados e reafirmados, enfim, 
um elemento fundamental na constituição do campo literário no 
século XIX, seja no Brasil ou na França.
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reFAVeLA: A NeGrItUde de GIL à LUZ dA 
FrANcOFONIA

stela Maria sardinha chagas de Moraes (UFF)

1. COnSIDeRAçõeS GeRAIS
Todo texto pode, em princípio, constituir objeto de estudo 

e reflexão. O percurso decorrerá, naturalmente, por um lado, 
daquilo que o próprio texto pode oferecer; por outro, dos objetivos 
estabelecidos por aquele se propõe a fazer sua análise.

No que tange à abordagem de textos em língua francesa, 
principalmente em países não francófonos, parece constituir 
objeto, em grande parte, de estudos comparativos de dimensão 
antropológica e com suportes histórico-culturais que lhe garantam 
fiabilidade.

É o que se observa nas análises de textos de autores 
provenientes de ex-colônias francesas num país como o nosso, que, 
tendo experimentado o processo colonizador, ainda traz vivas as 
lembranças – e os traumas – desse período de nossa história.

Dessa forma, é pela comparação de textos, logo, das culturas 
de que dão testemunho, pelo estabelecimento de pontos de 
contato e/ou contradição entre essas literaturas que se identificam, 
sem dúvida, pela busca incessante de sua identidade, que se torna 
possível a superação do estágio da simples comparação para atingir-
se um segundo, o do “corte radical” que, de acordo com Glissant 
“constitui a ponta extrema do Desvio” (1981, p.32):

é preciso procurar ‘mais além’ o princípio de 
dominação, que não é evidente no próprio país: 
porque o modo de dominação (a assimilação) 
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é a melhor das camuflagens uma vez que a 
materialidade da dominação (que não é apenas 
a exploração, que não é o subdesenvolvimento 
somente, mas a erradicação global da entidade 
econômica) não é diretamente visível. O Desvio 
é a paralaxe desta procura.

2. POR QUe GILBeRTO GIL?

sara, sara, sara, sarará
sara, sara, sara, sarará
sarará miolo

sara, sara, sara cura
dessa doença de branco
sara, sara, sara cura
dessa doença de branco
de querer cabelo liso
já tendo cabelo louro
cabelo duro é preciso
que é para ser você, crioulo
Sarará Miolo (GIL, 1979)

O título dessa canção de Gilberto Gil – “Sarará Miolo” – provém 
da palavra “sarará”, de origem tupi (“sara-rá”), que significa “aquele 
que tem o cabelo ruivo”. No Brasil denomina-se “sarará” a cor loura 
ou ruiva dos cabelos crespos característicos de alguns mestiços e, 
por extensão, o mestiço de cabelo ruivo (AULETE, 1958).

Sendo assim, “sarará miolo” seria a designação do mestiço de 
cabelo vermelho como ele é conhecido na Bahia, de acordo com 
nota encontrada no volume consagrado a Gilberto Gil da coleção 
Literatura Comentada (GOES, 1981, p.59). É necessário, no entanto, 
salientar que essa expressão não figura nos diversos dicionários 
por nós consultados (AULETE, 1958; FERREIRA, 1975; CASCUDO, 
1972; HOUAISS, 2011). Trata-se, sem dúvida, da junção das palavras 
“sarará” e “miolo”, que pode adquirir, dentre outras acepções, a de 
“cabeça” (FERREIRA, 1975). Dessa forma, tomaríamos a expressão 
“sarará miolo” em sua ordem inversa, ou seja, considerando 
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“sarará” como adjetivo, logo, determinante do substantivo a ele 
posposto, “miolo”.

Essa pequena composição de apenas duas estrofes traz, a nosso 
ver, à luz da discussão, o fenômeno da “epidermização” estudada 
por Depestre em Bom dia e adeus à negritude (Bonjour et adieu à la 
negritude, 1980):

Pelo processo de epidermização e de racialização 
de luta de classes (e de suas representações 
na consciência social de nossos povos), as 
realidades reificantes do capitalismo, que, 
nos tempos modernos, determinaram, em 
todo o mundo, as relações entre opressores 
e oprimidos, modelaram, nas sociedades 
escravistas das Américas, um tipo de condição 
negra marcada por níveis de opressão, de 
reificação, de alienação, mais complexos, mais 
constrangedores que os que pesavam sobre as 
outras camadas oprimidas da sociedade colonial 
[...]. (FONSECA; CUPERTINO, p.9 – grifo do 
original)

Daí a recusa de si mesmo, tanto do negro quanto do mulato, 
que renega o lado “negro” de suas origens para supervalorizar o 
lado “branco”.

Nessa canção, Gilberto Gil discute a perda de identidade dos 
negros – e, consequentemente, dos mulatos –, como se pode 
observar na segunda estrofe em que o compositor adverte o mestiço 
sarará contra a “doença de branco”, isto é, de “querer cabelo 
liso/ já tendo cabelo louro”. É importante notar que o processo 
colonização, no Brasil, bem como na Martinica, se fez sentir não 
apenas em termos físicos ou políticos, mas também psicológico, 
levando o negro a se considerar duplamente inferior: do ponto de 
vista socioeconômico e racial.

Na verdade, o sistema colonial cria, por um lado, as condições para 
que conflitos sociais se disfarcem sob a aparência de conflitos raciais:

http://www.ufrgs.br/cdrom/depestre/
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Representantes de diferentes etnias africanas: 
yorubas, ibos, bambaras, angolanos, guineenses, 
sudaneses, bantos, dahomeanos, senegaleses, 
e outros de diversas condições sociais: 
agricultores, caçadores, pescadores, artistas, 
bruxos, guerreiros, griots chefes e notáveis das 
tribos, foram feitos negros por um dogma racial 
que os desvalorizava, rebaixando ao extremo a 
cor da pele, suas culturas, seus cultos religiosos 
e o conjunto de sua história pré-colonial. 
(FONSECA; CUPERTINO, p.10)

Enquanto que por outro,

Esta semiologia somática deu lugar a uma dupla 
simplificação. Membros das diferentes nações 
européias: espanhóis, ingleses, franceses, 
holandeses, portugueses, dinamarqueses, etc., 
de diversas condições sociais: comerciantes, 
financistas, camponeses, artistas, sacerdotes, 
militares, marinheiros, clérigos, prostitutas, 
plebeus ou nobres, foram feitos brancos por 
um mito racial que valorizou e idealizou ao 
extremo a cor da pele, seus traços físicos, sua 
história, suas crenças e sua cultura. (FONSECA; 
CUPERTINO, p.10)

A música de Gilberto Gil constitui, então, ao mesmo tempo, o 
grito de alerta contra a assimilação branca e o canto de revalorização 
do negro, não mais apenas face ao branco, mas sobretudo, diante 
do próprio negro, como podemos observar nos dois últimos versos: 
“cabelo duro é preciso/que é pra ser você crioulo”.

É importante notar que o campo semântico da “doença” 
(branca) vem reforçado pelo jogo de palavras feito pelo autor, ao 
exortar o negro a se tratar. Assim, na sequência “sara”/ “sarará”/ 
“cura”, “sara” pode ser compreendido, ao mesmo tempo, enquanto 
recorte do substantivo “sara-rá” e como forma homônima do 
imperativo presente – “sara” do verbo “sarar”. Já “sarará”, poderia 
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ser visto como forma homônima do futuro do indicativo – “sarará”, 
também do verbo “sarar”. Este, por sua vez, é sinônimo de “curar”, 
que, na canção, se apresenta também conjugado no imperativo 
afirmativo “cura”, na decomposição do substantivo “sara-cura”.

Além disso, o fato de colocar as palavras “sara” e “cura”, lado 
a lado, no verso, leva a uma justaposição ao nível auditivo que 
produz a palavra de origem tupi “saracura” (“sara’kura”), que 
designa, por um lado, uma planta e, por outro, várias espécies de 
ralídeos (rallidae) que habitam as regiões de lagos e rios. Essas 
aves, embora pequenas, via de regra, têm pernas compridas que, 
além de lhes possibilitarem andar com facilidade entre as plantas 
aquáticas, permitem que se sustentem sobre uma das patas. Daí a 
comparação estabelecida entre a saracura e o mestiço que alisa o 
cabelo na tentativa de, segundo análise de Literatura Comentada 
(GOES, 1981, p.6), se apoiar, como a ave, em um só de seus pés – o 
da origem branca.

Sendo assim, depreende-se que Sarará miolo retoma uma das 
questões mais em voga nos tempos atuais: a descolonização, do 
ponto de vista político-econômico, mas também, sociocultural. 
Aliás, Sarará miolo faz parte de um conjunto de composições de 
Gilberto Gil cujo tema central, assim como o das obras Bonjour 
et adieu à la négritude, de Depestre, Peau noire, masques blancs, 
de Fanon, Le discours sur le colonialisme, Césaire, e Le discours 
antillais, Glissant, é o do lugar do negro e da cultura negra nos 
países que vivenciaram – ou que vivenciam ainda, em certa 
medida –, o colonialismo.

3. À GUISA De COnTeXTUALIZAçãO
Em 1968, o Brasil passa por um momento político bastante 

grave: é o ápice do opróbrio do autoritarismo, quando o poder 
constituído decreta o Ato Institucional Número 5 – o AI5.

Políticos, intelectuais, artistas considerados inimigos do 
governo lotam as prisões ou são “convidados” a deixar o país.
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Gilberto Gil e Caetano Veloso não escapam à repressão: na 
véspera de Natal, são presos sem nunca terem sido informados 
oficialmente das causas de seu encarceramento.

É na prisão que Gilberto Gil passa por uma profunda 
transformação espiritual: era a época de ouro do movimento 
Tropicalista e ele que, até então, demonstrara uma postura forte 
e agressiva, se torna introspectivo. Começa a fazer yoga, um 
regime vegetariano. A partir de exercícios de relaxamento e de 
meditação, “ultrapassa” seu espaço físico e alarga seu espaço 
psíquico. “Vitrines”, “Cérebro eletrônico” e “Futurível” são três 
músicas compostas durante o tempo em que esteve na prisão e que 
refletem esse “novo” Gilberto Gil “calmo, lúcido e que tem vontade 
de cantar” (MOTTA, 1980, p.56).

Na Quarta-feira de Cinzas, já em fevereiro de 1969, às 11h 
da manhã, Gil e Caetano são libertados e partem para a Bahia 
onde devem se apresentar diariamente à polícia. Foram quatro 
meses sem direito a dar entrevistas nem a fazer espetáculos. Sem 
perspectivas de trabalho no Brasil, aceitam o exílio que lhes foi 
“oferecido”. Escolhem Londres, sonho de infância de Gil: país dos 
Beatles e onde se encontrava, então, Jimmy Hendrix.

São autorizados a fazer um último show antes de deixar o país 
para poderem, ao menos, se sustentar à chegada em Londres.

O espetáculo ocorreu no teatro Castro Alves e marca a 
consagração de “Aquele abraço” composta por Gil, ao sair da prisão, 
no Rio, enquanto andava pela avenida Rio Branco.

1972 marca a volta de Gil e Caetano ao Brasil, após três anos de 
exílio. É quando Gilberto Gil lança “Expresso 2222”, disco em que 
redescobre as origens da música brasileira.

1975 traz com ele o disco Refazenda, começo do que se 
convencionou chamar a fase “RE”.
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4. rEFaVEla
A palavra Refavela é um neologismo criado a partir da 

justaposição do substantivo “favela” ao prefixo “re”, que pode 
indicar movimento para trás, repetição, intensidade e, ainda, 
mudança de estado.

A partir da análise das canções que compõem o disco Refavela, 
observa-se que é justamente a última acepção a que melhor se 
aplica ao contexto. Não se trata de “fazer de novo”, mas de “fazer, 
de tornar novo”: reinventar a “favela”, refazê-la, descobrir-lhe um 
novo sentido. Recuar, mas para avançar; descobrir-lhe as origens 
para reabilitá-la na e diante da sociedade. Renovar; “refavelar”.

Segundo Gilberto Gil, em entrevista concedida a Ana Maria 
Bahiana (O GLOBO, 1980, p.59), o disco é uma reportagem da 
situação das populações negras da cidade.

De fato, a ideia veio a partir da viagem à Nigéria onde ele e 
Caetano Veloso participaram do Festival Internacional de Artes 
Negras, em 1977.

Foi o momento de entrar em contato com as origens africanas, 
suas raízes culturais.

De volta ao Brasil, Gil se debruça sobe a organização de Refavela, 
que documenta, com precisão, a questão do “desenraizamento 
negro” (déracinement noir) marcando o ponto de partida para um 
trabalho de recuperação de valores esquecidos e de reconstrução 
de uma cultura “em extinção”. Esses mesmos valores, no entanto, 
constituem um dos elementos importantes que contribuíram e 
continuam contribuindo, segundo Gil, “para a formação de nova 
etnias e de novas culturas no Novo Mundo, Brasil, Caribe, Nigéria, 
Estados Unidos...” (BAHIANA, 1980, p.59).

É importante frisar, no entanto, que a perspectiva de Gilberto Gil, 
não é “racista”, mas, universalista: ele vê o continente africano como 

uma reserva, mas não no sentido de uma coisa 
que vai ter o seu momento particular para si. 
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A cor negra é o combustível luminoso, vibrátil, 
que fornece uma espécie de energia para toda 
a humanidade, da qual a humanidade está 
cada vez mais carente, essa energia telúrica, tá 
entendendo? Ela dá principalmente no sentido 
da miscigenação que vai se fazendo cada vez 
mais no mundo. (1980, p.59)

É justamente esse não-racismo em Gilberto Gil que o coloca, a 
nosso ver, lado a lado com pensadores como Fanon:

O negro não existe. Não mais que o branco.

Ambos devem se afastar das vozes inumanas que 
foram as de seus ancestrais respectivos a fim de 
que nasça uma autêntica comunicação. Antes de 
se engajar na voz positiva, há para a liberdade 
um esforço de desalienação. [...]

É por um esforço de retomada de si e de 
despojamento, é por uma tensão permanente 
de sua liberdade que os homens podem criar 
as condições de existência ideal de um mundo 
humano.

Superioridade? Inferioridade?

Por que não tentar tão somente tocar o outro, 
sentir o outro, revelar para mim o outro? (1952, 
p.187-8)

5. rEFaVEla: O DISCO
De acordo com Gilberto Gil (BAHIANA, 1980, p.59), o disco é 

uma espécie de sequência do espetáculo homônimo e, por isso, 
deveria representar o trabalho de todo o ano de 1977, levando em 
conta a unidade temática e o repertório.

De fato, músicas, disco, roupas, tudo faz parte do espetáculo 
considerado no sentido amplo da palavra. E o disco então lançado 
constitui um dos elementos desse todo unificador. Trata-se de 
um long-play com capa de álbum, que se abre, portanto, em duas 
partes. Na primeira capa, do lado externo, encontra-se o rosto 
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de Gilberto Gil com penteado afro, um pouco de perfil, que será 
retomado, à guisa de reflexo, na última capa, do lado externo, por 
uma escultura, em madeira de cor negra, de rosto africano, virado 
de costas.

A parte interior da capa é recoberta pelas letras das canções 
do disco e por fotos, tiradas do grupo de músicos que participou da 
gravação do disco, por ocasião do Festival Internacional de Artes 
Negras. Na parte superior da capa interna, do lado esquerdo, situa-
se um pequeno texto, construído como um poema em prosa, que 
explica, por assim dizer, a ideologia do disco:

refavela, como refazenda, um signo poético.
refavela, arte popular sob os trópicos de câncer 
e de capricórnio.
refavela, vila/abrigo das migrações forçadas pela 
caravela.
refavela como luiz melodia.
refavela, etnias em rotação na velocidade da 
cidade/nação.
não o jeca mas o zeca total.
refavela, aldeia de cantores, músicos e 
dançarinos pretos, brancos e mestiços. O povo 
chocolate e mel
refavela, a fraqueza do poeta; o que ele
revela, o que ele fala, o que ele vê.

Logo a seguir, há ainda, sob forma de palavras cruzadas, a 
conclusão do texto:
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Como podemos observar, o texto compara Refavela e seu 
precursor, Refazenda, demonstrando que eles se encontram 
ligados pelo fato de constituírem um signo poético, isto é, um 
objeto material (logo, com forma e conteúdo), que, dentro de uma 
sociedade dada, representam uma realidade complexa.

Assim, o autor, passa a explicar o que ele entende por “signo 
poético”. Em primeiro lugar, é uma “arte popular” sob os trópicos 
de Câncer e de Capricórnio, uma arte, do ponto de vista geográfico-
poético, tropical.

Além disso, ele se refere a uma “condição histórica”: 
“refavela, vila/abrigo das migrações forçadas pela caravela” 
faz alusão direta ao tráfico dos escravos e aos navios negreiros, 
logo, ao desenraizamento dos negros, arrancados de sua terra, 
transportados, contra a vontade, para um país desconhecido. 
Refavela, enquanto “vila/abrigo” representa, dessa forma, a 
descoberta de uma nova região, do “novo mundo”; o lugar em que 
os negros podem construir, apesar de tudo, seu país; reencontrar 
a terra-mãe, refazer o berço; renascer.

A quarta frase/verso do texto – “refavela como luiz melodia” 
– define Refavela, a um só tempo, enquanto arte e como negra 
– pela alusão ao cantor/compositor negro, Luiz Melodia. Essa 
definição será ampliada, na quinta frase/verso, ao colocar Refavela 
como o resultado das etnias formadoras do país: “refavela, etnias 
em rotação na velocidade da cidade/nação”. Nota-se que o autor 
propõe um novo jogo com as palavras “velocidade” e “cidade”, que 
graças à decomposição da primeira, dá origem à segunda (“velo – 
cidade”), o que permite dizer que a “cidade/nação” foi formada por 
um único – rápido – movimento das várias etnias, dos vários povos 
que, uma vez aqui instalados, dela fazem partem e a constituem.

O fato de ligar a palavra “cidade” à palavra “nação” implica 
considerar “nação” do ponto de vista de espaço geográfico – e 
político – mas, também, cultural: o espaço dos vários “zeca (s)” que 
compõem a Refavela.
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Esta ideia será reforçada a seguir: “não o jeca mas o zeca total” 
– e a alternância dos fonemas fricativos /j/ por /z/ anuncia uma 
mudança conceitual.

“Jeca”, no Brasil, tem o mesmo sentido de caipira. É o apelido, 
normalmente pejorativo, do habitante do interior do país, logo, 
símbolo do Brasil subdesenvolvido.

“Zeca” é também um apelido muito comum no Brasil, diminutivo 
de José, que aparece nos dicionários em expressões compostas (“zé 
ninguém”, “zé das couves”).

A alternância de “jeca” por “zeca” consistiria, a nosso ver, na 
assunção da condição de brasileiro, de elemento formador de um 
povo; a passagem do estágio de “parte inferior”, “subdesenvolvida” 
(“jeca”) ao estágio de “parte totalizante”, “nacionalizante” (“zeca”).

Refavela seria, então, a “aldeia dos cantores, músicos e 
dançarinos pretos, brancos e mestiços”, isto é, “o povo chocolate e 
mel” – expressão que alude à ideia de junção de raças, o povo mestiço 
(“chocolate”) e doce (“mel”), responsável por essa nação renovada.

Refavela, a “fraqueza do poeta”: sua “incapacidade de se 
defender”, sua “vulnerabilidade”, mas... Por que não? Também seu 
“vício” que, em linguagem figurada, pode ser compreendido como 
“positivo”, como a de uma “dependência irresistível” de, através da 
Refavela, “revelar, falar e ver”.

6. rEFaVEla: A CAnçãO

Refavela 

Iaiá, kiriê  
Kiriê, iaiá

A refavela  
Revela aquela  
Que desce o morro e vem transar  
O ambiente  
Efervescente  
De uma cidade a cintilar
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A refavela  
Revela o salto  
Que o preto pobre tenta dar  
Quando se arranca  
Do seu barraco  
Prum bloco do BNH

A refavela, a refavela, ó  
Como é tão bela, como é tão bela, ó

A refavela  
Revela a escola  
De samba paradoxal  
Brasileirinho  
Pelo sotaque  
Mas de língua internacional

A refavela  
Revela o passo  
Com que caminha a geração  
Do black jovem  
Do black-Rio  
Da nova dança no salão

Iaiá, kiriê  
Kiriê, iaiá

A refavela  
Revela o choque  
Entre a favela-inferno e o céu  
Baby-blue-rock  
Sobre a cabeça  
De um povo-chocolate-e-mel

A refavela  
Revela o sonho  
De minha alma, meu coração  
De minha gente  
Minha semente  
Preta Maria, Zé, João
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A refavela, a refavela, ó  
Como é tão bela, como é tão bela, ó

A refavela  
Alegoria  
Elegia, alegria e dor  
Rico brinquedo  
De samba-enredo  
Sobre medo, segredo e amor

A refavela  
Batuque puro  
De samba duro de marfim  
Marfim da costa  
De uma Nigéria  
Miséria, roupa de cetim

Iaiá, kiriê  
Kiriê, iáiá. 
(GIL, 1977)

De acordo com a definição encontrada no dicionário Petit 
Robert (1976), a canção popular é uma peça de tom popular, 
geralmente dividida em estrofes e refrão, cantada com uma música. 
Dessa forma, poesia e música compõem uma unidade e exercem 
influência uma sobre a outra. Não se trata, portanto, de um texto 
subordinado a uma música, nem do contrário, tampouco: o texto 
e a música pertencem a um contexto inseparável. No entanto, o 
texto da canção faz uso, normalmente, dos mesmos procedimentos 
da poesia (rima, aliterações etc.), o que permite, em termos 
“didáticos” – e provisórios –, uma abordagem do ponto de vista do 
texto poético.

É a partir dessa ótica que passamos à análise da canção-título 
do disco Refavela que traz o mesmo título.

E começaremos por dividir Refavela em duas partes distintas, a 
primeira, correspondendo ao que a Refavela revela; a segunda, ao 
que ela é.
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Estruturada sobre contradições, observa-se que, se o primeiro 
movimento de Refavela é o da descida do negro pobre – habitante 
da favela, habitante do morro – em direção à cidade “efervescente”, 
a segunda estrofe a ele se oporá por um movimento de aparente 
ascensão do negro que, “de um salto”, parece subir na escala social 
saindo do morro para morar num apartamento do BNH1. É necessário 
observar que a utilização do pronome “se” (“se arranca”), poderia 
marcar a indeterminação do sujeito, mas, nesse contexto, se aplica 
ao negro também, uma vez que a mudança constitui, para ele, uma 
tentativa de alcançar melhores condições de vida. Essa mudança, 
no entanto, só representa ascensão na aparência, pois os famosos 
conjuntos do BNH constituem, na realidade, favelas verticais que 
escondem a miséria atrás de uma nova fachada, em apartamentos 
que não oferecem verdadeira qualidade de vida.

Nesse sentido, Refavela seria a repetição da favela numa reedição 
“bem embalada” e “bem empilhada”, leia-se bem disfarçada.

Mas a Refavela revela, ainda, “a escola de samba paradoxal/ 
Brasileirinho/pelo sotaque/mas de língua internacional”. 
Compreende-se que essa sequência de versos constrói um novo jogo 
com as palavras: “paradoxal”, dentro do contexto, vem qualificar 
“samba” e, apenas por “contaminação”, a “escola [de samba]”, uma 
vez que “Brasileirinho”, por ser do gênero masculino, faz o acordo 
com “samba”, substantivo masculino. A própria organização da 
quinta estrofe remete para esta interpretação, já que a palavra 
“escola” se encontra no segundo verso, enquanto o terceiro é 
composto por “De samba paradoxal”, seguido por “Braslieirinho”, 
no quarto verso.

Mas, é preciso lembrar que o vocábulo Brasileirinho pode 
ter vários sentidos. Por um lado, pode ser compreendido como 
o menino brasileiro, o sufixo “-inho” indicando o diminutivo; por 
outro, é o título de uma canção de Waldir Azevedo de 1947, de 
grande popularidade no país. Percebe-se, então, que na canção, 

1  Banco Nacional da Habitação
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“Brasileirinho”, é utilizado, ao mesmo tempo, como determinante 
da palavra “samba”, portanto, como adjetivo, e como nome próprio. 
Aliás, seria um acaso a palavra constituir a única do quarto verso da 
quinta estrofe e vir, portanto, grafada com maiúscula inicial?

Chama, porém, a atenção o fato de que o sufixo -inho pode 
também traduzir desprezo do falante, o que vale dizer, assumir 
um tom pejorativo. Sendo assim, o texto parece apontar para 
várias camadas semânticas: a “refavela”, ao revelar o samba 
brasileiro, representado, metonimicamente, pelo título da música 
“Brasileirinho”, toma consciência – e conscientiza – aqueles que 
ouvem a música, do paradoxo explicitado nos versos cinco e seis da 
mesma estrofe: “pequeno”, despertando, ao mesmo tempo, afeto e 
desdém, o samba, nacional pela origem, pelo “sotaque”, repercute 
em outros países, pela “língua internacional”. Metonimicamente, 
mais uma vez, chegaremos a outro nível de interpretação: a 
refavela, nação de minoria negra, através da música, ao revelar 
a situação marginal do negro, no país, ganha voz – fala– se torna 
visível, popular, e vê.

Instaura-se, assim, o campo semântico da música e a estrofe 
seguinte revelará “o passo” da nova geração, do “black jovem/ do 
black- Rio”; Black-Rio como a banda que tem o samba com funk-
grooves na base e que mistura vários ritmos brasileiros (Banda Black 
Rio, março 2018); a geração da música e da dança – negras. E ao falar 
em “blacks”, volta-se à ideia de mestiçagem racial e cultural, das 
culturas negra e branca –  como podemos perceber no refrão: “Iáiá 
kiriê, kiriê, iaiá/ Iáiá kiriê, kiriê, iaiá” – Kiriê, pronúncia abrasileirada 
do vocativo Kýrie, do grego Kýrios (Senhor), correspondendo à 
passagem da missa, nos ritos católicos, em que se invoca três vezes 
o nome de Deus para pedir perdão – , e Iáiá , no Brasil, tratamento 
muito usado na época da escravidão, e hoje quase extinto, dado 
às moças, meninas e senhoras, alteração de “sinhá”. Retoma-se a 
antropofagia oswaldiana, a mistura do rock americano e dos ritmos 
africanos, como assinala a estrofe seguinte em que o autor se refere 
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ao “baby blue rock”. Depreende-se daí o choque social entre a 
“favela–inferno” e o “céu”, isto é, o contraste entre a pobreza dos 
habitantes do morro e a proximidade do paraíso – e a influência 
da cultura americana – “baby blue rock” – sobre o povo mestiço, 
“chocolate e mel”, cujas raízes, a semente, são “preta Maria”, “Zé”, 
“João” – nomes comuns, do povo, de origem religiosa, mas também 
nomes familiares (Preta Gil e Maria Gil tinham respectivamente, 
três e um ano, à época do lançamento do disco; José, outro filho, 
e João, neto de Gil, só nasceriam mais tarde. Não deixa de ser, no 
entanto, uma significativa coincidência...).

É nessa nona estrofe, justamente, que o autor se manifesta em 
primeira pessoa: a Refavela “revela o sonho de minha alma, meu 
coração/ de minha gente/ minha semente/ preta Maria / Zé /João”. 
Trata-se de seu sonho de encontrar suas origens ancestrais, seu 
passado, a história interrompida pelo tráfico negreiro, de descobrir 
os ancestrais perdidos, de ir ao encontro da Mãe dilacerada.

Esse tema de desenraizamento será retomado pela música 
Babá Alapalá interpretada por Gil (1977), no disco Refavela, e que 
consiste em uma tentativa de recuperação da genealogia africana:

O filho perguntou pro pai:
“Onde é que tá o meu avô
O meu avô, onde é que tá?”

O pai perguntou pro avô:
“Onde é que tá meu bisavô
Meu bisavô, onde é que tá?”
Avô perguntou bisavô:
“Onde é que tá tataravô
Tataravô, onde é que tá?”[...]

Remontando no tempo, seguindo essa linhagem, o cantor 
chegará ao pai Xangô. É importante assinalar que, no Brasil, a forma 
mais jovem do orixá Xangô seria Aganju e representaria, de acordo 
com algumas fontes (Wikipédia), tudo o que é explosivo sendo, 
inclusive, a personificação dos vulcões; de acordo com Houaiss, 
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Xangô seria o quarto rei (lendário) de Oyo (Nigéria) cuja epifania 
são os raios e os trovões.

Quanto às duas últimas estrofes da canção Refavela, elas 
recobrem o segundo movimento do texto, isto é, o da definição 
do que ela é. E ela é uma alegoria, portanto, “uma sequência de 
elementos narrativos em que cada um corresponde aos diversos 
detalhes da ideia que eles pretendem exprimir” (ROBERT, 1976). 
Mas ela é, também, a metáfora, o símbolo da “alegria” e da 
“dor” que determinam a “condição do negro”. A Refavela é ainda 
“batuque puro”, ressonância e presença de raízes africanas da 
Costa do Marfim ou da Nigéria, mistura de “miséria e roupas de 
cetim”, como se vê nos desfiles das escolas de samba que, de certa 
forma, se transformaram no “rico brinquedo” da sociedade, um 
novo produto de consumo, um espetáculo de caráter turístico e 
internacionalmente conhecido.

Assim se justifica, então, o título do disco e da canção: Refavela 
se define enquanto aquela que revela, fala e vê.

7. rEFaVEla 40 AnOS
Quarenta anos depois de seu lançamento, Refavela inspira 

turnê comemorativa, filme e livro.

De acordo com Luiz Fernando Vianna (2017, C5), “da chamada 
trilogia do ‘Re’ de Gilberto Gil, Refavela é o disco que chega mais 
inteiro às quatro décadas de existência” por “acertar em alvos 
sociais e musicais que se tornariam mais nítidos com o tempo”.

De fato, na entrevista concedida a Ana Maria Bahiana, em julho 
de 1977 (1980, p.58), Gil cita as questões que constituem a base do 
então recém-lançado disco Refavela: “negritude, culturas negras na 
América, colonialismo cultural”.

A participação no FESTAC (Festival Mundial de Arte e Cultura Negra), 
em Lagos, na Nigéria, foi determinante para a criação de Refavela:

Há duas coisas interessantes para entender na 
gênese do Refavela. Uma é o conceito ‘Re” que 
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já vinha do Refazenda [1975]. Foi uma revisita, 
uma retomada, um retorno à minhas origens 
nordestinas, ao sertão da minha infância, à 
música de Luiz Gonzaga, que foi a deflagradora 
do meu gosto por ser artista. Ficou uma 
sementinha, um impulso a rever, retomar. 
Quando fui à Nigéria, para o Festac, quase 
50.000 artistas da África e do resto do mundo, 
veio o sentimento de revisitar aquilo tudo do 
campo e da cultura negra. [...] Do ponto de vista 
estético, o deflagrador foi a “refavela” onde 
ficamos hospedados em Lagos. Era uma espécie 
de vila olímpica feita pelo governo para abrigar 
as delegações. Eram construções mais simples, 
como os blocos do BNH (Banco Nacional da 
Habitação). Aí veio a chave estética, que remetia 
ao disco anterior, ao Refazenda. Vim de lá com 
a ideia de que o próximo trabalho se chamaria 
Refavela. A canção-título é um manifesto dessa 
posição intelectual e sentimental. (Gil, Apud 
CANÔNICO, 2017, C4 – grifos do original)

Para Marco Aurélio Canônico, o álbum foi “o mais bem-sucedido 
de Gil até então, misturando influências da juju music africana 
com reggae, blocos afros da Bahia, samba e funk americano, que 
ganhava projeção no Brasil com o movimento Black Rio. (2018, C4)

Mas, o que mais chama a atenção, ao se estudar a canção, é a 
clarividência da letra: 

O termo “refavela” traduzia a fragilidade do 
“salto que o preto pobre tenta[va] dar”, com os 
conjuntos habitacionais virando novas favelas 
(Cidade de Deus e similares) e a escravidão se 
perpetuando sob disfarces ou descaradamente. 
(VIANNA, 2017, C5)

Quarenta anos depois, a cada novo dia, a crise político-econômica 
justificaria o desemprego e o descaso do governo principalmente 
em relação às populações das periferias. Consequência previsível e 



269

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

inevitável: a violência crescente dos grandes centros urbanos, seja 
por parte dos criminosos, instalados, em sua grande maioria, nas 
favelas, seja pela de milícias inescrupulosas que se utilizam da força 
para impor suas leis nas comunidades em que atuam, ou, ainda, 
por parte da polícia, cujo despreparo e falta de equipamentos 
básicos, parecem fazer parte do cenário ideal para a instauração do 
caos nacional. Sem falar na corrupção que grassa com velocidade 
assustadora, por todas as instituições da sociedade.

O sentimento de medo parece ter tomado conta mesmo dos 
habitantes das cidades mais pacatas do país, mas as estatísticas 
apontam, praticamente todas, para um fato irrefutável: o jovem negro 
seria o alvo principal da desconfiança dos policias e as abordagens se 
fazem, via de regra, violentas junto a essa camada populacional.

Do ponto de vista temático, então, quarenta anos após o 
lançamento do long-play, a atualidade de Refavela é inegável: as 
discussões e protestos contra as diversas formas de preconceito – 
racial, social, sexual, religioso – se multiplicam e muitas têm sido 
as conquistas. Leis antidiscriminação, antirracismo, anti-injúria; a 
lei das cotas e da inclusão da História da África e dos Africanos nos 
currículos escolares, além da celebração, em 20 de novembro, do 
“Dia da Consciência Negra”, são algumas das medidas que vieram 
coroar os esforços empreendidos por movimentos negros no Brasil, 
que remontam ao período escravagista e às primeiras conquistas – 
a Bill Aberdeen, e as leis Eusébio de Queiroz, do Ventre Livre, dos 
Sexagenários e, finalmente, a Lei Áurea.

Segundo Luiz Fernando Vianna, Refavela foi “a primeira 
abordagem sistematizada” dentro da obra de Gilberto Gil “da 
riqueza e da miséria de ser negro no Brasil” (2017, C5).

Aliás, no disco Refavela, a canção Era nova (1977) já prenunciava: 
“novo tempo sempre se inaugura/ A cada instante que você viver”.

Mas para que a era seja nova, apesar de “tanto medo ou talvez 
tanta revolta” é preciso não esquecer do “eterno é”:
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é por um esforço de retomada de si e de 
despojamento, é por uma tensão permanente 
de sua liberdade que os homens podem criar 
as condições de existência ideal de um mundo 
humano.

Superioridade? Inferioridade? 

Por que não tentar, tão somente, tocar o outro, 
sentir o outro, revelar, para mim, o outro? 
(FANON, 1952, p.187-188)
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“As cOIsAs eNGOLIdAs deMAIs PrOdUZIrAM 
cArOçOs, destrOçOs”: rePreseNtAçÕes 
e IMAGINÁrIOs NeGrOs eM J. cArLOs e 
scHWArZ-BArt

Vanessa Massoni da rocha (UFF)

O negro é estigmatizado aqui e não há como 
negar. Há então de assumir-se diferente e, com 

esta diferença, marcar a história deste país. 
Mudar em negras as brancas nuvens e fazer 

chover, fertilizar. (RAMOS, 2017, p.93)

“FRUTA PARTIDA”
Em seu poema “Fruta Partida”, Elisa Lucinda versa sobre a 

doença da irmã e rememora o passado. A partir do mote defendido 
por Elisa, segundo o qual “as coisas engolidas demais / produziram 
caroços, destroços” (2006, p.193), nos ateremos às representações 
e aos imaginários negros em obras de J. Carlos e do casal Schwarz-
Bart. A poeta faz alusão às frutas partidas, à destruição e às heranças 
negativas que carregamos conosco, legados que nos condicionam, 
que nos forjam, que nos causam sobressaltos. A imagem dos destroços 
que se formam ao longo do processo de opressão, da destruição – 
seja real ou simbólica – e da degradação de determinado ciclo nos 
convida a pensar na maneira como os negros são representados e 
em como esses traçados contribuem para o debate acerca do lugar 
de fala e dos inventários identitários nas sociedades. A título de 
ilustração, foram os negros, por muito tempo, frutas partidas nas 
charges e ilustrações de histórias em quadrinhos nos séculos XIX 
e XX. J. Carlos não hesitou de atribuir à personagem Lamparina, 
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uma menina negra, feições de macacos. Tanto seu corpo e seu rosto 
quanto suas agruras refletem o profundo desprezo com os negros, 
que assumem traçados desumanizados e são expostos de maneira 
cruel a todo o tipo de revés sem qualquer possibilidade de reação. 
Nesse sentido, os negros, representados através dos olhares dos 
brancos, foram costumeiramente apequenados, subjugados, 
subalternizados e conheceram uma degradação física e moral sem 
precedentes no âmbito artístico.

Dispostos a denunciar os caroços empurrados garganta abaixo 
e transformar as amarguras e as submissões em esteios para 
reinvenções identitárias e novas maneiras de ocupar o mundo, 
escritores negros trazem para a literatura as vivências-resistências 
que sempre os acompanharam. Pouco a pouco, suas escritas se 
tornam mais numerosas e ocupam os espaços acadêmicos e de 
crítica literária. A premissa dessas obras consiste em atribuir 
protagonismo a seres anteriormente invisibilizados, fragilizando a 
naturalização da legitimidade de fala apenas branca e eurocêntrica 
e oferecendo novas versões, pontos de vista e perspectivas acerca 
dos mais variados temas que transpassam a negritude. Sob essa 
perspectiva, destacam-se produções do Ciclo antilhano, epopeia 
literária empreendida pela caribenha Simone Schwarz-Bart e seu 
marido judeu-polonês André Schwarz-Bart. O casal coloca em cena 
personagens femininas negras que desnudam seus destroços e 
os expõem no centro da cena ficcional. Trata-se de questionar o 
lugar dos negros na sociedade, fazê-los assumir o primeiro plano 
da intriga, rechaçar vitimizações e denunciar a colonização, a 
escravidão e seus ecos na contemporaneidade.

Em sua “fruta partida” Elisa Lucinda nos confessa que “das 
escolhas faltou a principal: / desejo original de estar vivo / de 
ser humano e igual” (2006, p.192). Ela acrescenta: “não durmo / 
arrombo gavetas / puxo os novelos de esperanças que tenho / 
novelos de todas as cores” (2006, p.192). E eis que esse estudo 
convida para seu espaço todas as cores buscando a riqueza 
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do plural e evitando os tons monocórdios que fracassam por 
desconsiderarem o outro em sua grandeza, sua fala e seus 
imaginários sobre a alteridade e sobre si mesmo. Não buscamos 
fazer julgamentos de valor sobre a obra artística, não caçamos 
vilões nem proclamamos mocinhos. A dinâmica maniqueísta, 
porque maniqueísta, empobrece a complexidade do debate e 
das dimensões que nele habitam. Nós nos atemos a observar em 
momentos diversos e em âmbitos artísticos diferentes as nuances 
impressas nos traçados dos negros – quer seja sobre os negros 
quer seja a partir de seu lugar de fala. Propomos fotografias de 
representação e de representatividade que dialogam com o 
contexto em que foram produzidas e oferecem pistas relevantes 
a propósito nos imaginários negros, de seus caroços, de seus 
destroços, de suas frutas partidas.

J. carlos e schwarz-Bart: cronistas sociais
Cartunista, ilustrador e designer gráfico brasileiro, José Carlos 

de Brito e Cunha (1884-1950), mais conhecido como J. Carlos, foi 
um artista carioca que transitou com grande polivalência pelo 
cenário artístico. Destacou-se em revistas como O Malho, O Tico 
Tico, Fon-Fon, Careta, A Cigarra, Vida Moderna, Eu Sei Tudo, Revista 
da Semana e Para Todos, com ilustrações de personagens típicos do 
Rio de Janeiro. Tornou-se um dos maiores representantes do estilo 
art déco no design gráfico brasileiro, tendo explorado os traçados 
geométricos e temas centrados no feminino e na fauna.

Arriscou-se nas áreas da escultura, das composições de samba 
e do teatro em revista. A caricatura que fez de si mesmo, de perfil, 
com pasta de desenhos nas mãos e nariz protuberante define seu 
humor e sua relação com os traçados. Engajou-se politicamente e 
fez inúmeras caricaturas de presidentes, além de críticas às guerras 
mundiais. Sua obra conta com mais de cem mil ilustrações. Foi o 
primeiro brasileiro a desenhar o personagem americano Mickey 
Mouse. Durante a visita de Walt Disney ao Brasil, em 1941, J. 
Carlos foi convidado para trabalhar em Hollywood, proposta que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Malho
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Tico_Tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Tico_Tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fon-Fon_(revista)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Careta_(revista)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revista_da_Semana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revista_da_Semana
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recusou. Conta-se que para amenizar a recusa, enviou para Disney 
a ilustração de um papagaio que teria servido de inspiração para a 
criação do personagem Zé Carioca.

Cerca de mil itens originais que integravam a coleção do filho e 
herdeiro Eduardo Augusto de Brito e Cunha estão sob a guarda do 
Instituto Moreira Salles (IMS) desde 2015. Numerosas exposições 
sobre o acervo de J. Carlos foram realizadas, sendo as mais recentes 
“J. Carlos Originais” no IMS com quase trezentas ilustrações em 
2017 e “J. Carlos em revista” no Centro Cultural dos Correios (de 
Porto Alegre, do Rio de Janeiro e de São Paulo) em 2016.

Dentre o extenso acervo de J. Carlos se destacam os 
personagens infantis, dentre os quais Goiabada, Carrapicho, Jujuba 
e Lamparina. Lamparina, uma menina negra, é considerada sua 
mais expressiva criação no âmbito das histórias em quadrinhos. É 
para essa personagem que nossa atenção se voltará ao longo deste 
estudo sobre a representação dos negros.

Schwarz-Bart é a grafia à la francesa do sobrenome 
Szwarcbart. Abraham Szwarcbart, aliás, André Schwarz-Bart 
(1928-2006), foi um escritor francês de origem judaica laureado 
com o prêmio Goncourt em 1959 pelo livro O último dos justos, seu 
romance de estreia e obra de referência da perseguição nazista 
aos judeus e do martírio que sofreram. Em 1956, André Schwarz-
Bart tem um encontro fortuito em Paris com a jovem Simone 
Brumant, estudante universitária de origem guadalupense. Cinco 
anos mais tarde, os dois se casam e Simone adota o sobrenome 
do marido. A partir da iniciativa e do incentivo de André, os dois 
desenvolvem o projeto do Ciclo antilhano, ciclo em torno de 
Solitude, líder da resistência guadalupense morta enforcada em 
1802, aos trinta anos, no dia seguinte ao nascimento de sua filha. 
A concepção do ciclo previa em torno de seis obras a partir da 
figura emblemática de Solitude como resistência à escravidão e 
recriaria ficcionalmente as intempéries da linguagem feminina de 
Solitude, no período de 1760 a 1953.
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Assim, o casal publica em 1967 o romance Un plat de porc aux 
bananes vertes (Um prato de porco com bananas verdes), ainda sem 
tradução para o português, que conta a história de Marie, bisneta 
de Solitude, que se encontra internada em um hospício parisiense. 
Acolhido de maneira fria pelos leitores e considerado um texto 
hermético pela crítica, o livro acaba por fragilizar o ambicioso 
projeto do Ciclo antilhano. O casal retorna à cena literária em 1972, 
ela com o Pluie et vent sur Télumée Miracle – A ilha da chuva e 
do vento, em tradução brasileira de Estela dos Santos Abreu em 
1986 – e ele com Mulâtresse Solitude, ainda sem tradução no Brasil. 
Em Portugal, foi traduzido por Maria João Branco como A mulata 
Solidão em 2005.

Premiado com o Grande prêmio das leitoras de Elle em 1973 
e traduzido em mais de doze línguas, A ilha da chuva e do vento 
se tornou um romance incontornável na literatura guadalupense 
e na literatura antilhana. A estreia de Simone Schwarz-Bart em 
uma obra individual a consagrou como grande matriarca das 
letras no Caribe. O romance passa a integrar diversas antologias 
e faz parte dos programas escolares e acadêmicos, sendo desde 
então obra de referência da identidade e das letras caribenhas. 
Por sua vez, André nem de longe repete o sucesso de O último 
dos justos. Muitos o recriminaram por escrever um romance sobre 
uma realidade distante da sua. Outros suspeitaram se tratar de 
obra escrita por sua esposa que ele acabou por assinar. A crítica 
enalteceu a estranheza pelo fato de um judeu francês de origem 
polonesa e pele branca escrever uma obra sobre a maior líder 
negra guadalupense durante a retomada da escravidão em 1802 
no arquipélago. Sua legitimidade foi cruelmente contestada e 
André adotou a reclusão, decidiu abandonar o mundo das letras 
e deixou de publicar os textos que continuava a escrever. O Ciclo 
antilhano parecia condenado a um fim amargo e abrupto. De fato, 
ele foi deixado nas gavetas por quase meio século. André faleceu 
em 2006 sem jamais ter retornado à ficção. Publicou com a esposa, 
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contudo, uma enciclopédia em seis volumes em homenagem a 
mulheres negras em 1989.

Depois de ter publicado o romance Ti Jean em 1979 – Joãozinho 
do Além em tradução brasileira de Eurídice Figueiredo em 1988, 
a peça teatral Ton beau capitaine (Teu bonito capitão) em 1987 e 
a novela Du fond des casseroles (Do fundo das panelas) em 1989, 
ambas sem tradução para o português, Simone Schwarz-Bart 
retoma em 2015 o projeto do Ciclo Antilhano. Explica no prefácio 
do romance l’Ancêtre en Solitude (A ancestralidade em Solitude) 
que a retomada do projeto se deve ao trabalho da pesquisadora 
Francine Kaufmann, especialista na obra de André Schwarz-Bart 
que encontrou manuscritos do Ciclo no espólio deixado por ele. O 
romance, laureado com o Prêmio Littérature Monde, além de marcar 
a retomada do Ciclo antilhano, promove o retorno de Simone à 
cena literária após vinte e seis anos. Sua última publicação havia 
sido em 1989. Parecendo retomar o fôlego de outrora, ela publica 
em 2017 Adieu Bogota (Adeus Bogotá). Os dois livros, ainda sem 
tradução para o português, foram assinados por ela e por André, 
em uma comovente homenagem póstuma ao projeto vislumbrado 
pelo marido.

J. Carlos e o casal Schwarz-Bart se expressaram em artes 
distintas, integraram épocas, países e culturas diferentes e nunca 
se conheceram. Por certo, uma aproximação entre suas produções 
se mostra inédita e aparentemente injustificável. J. Carlos foi um 
cartunista e designer brasileiro, produziu imensamente, marcou as 
décadas de 1920 a 1950 brasileiras, transitou em diversas áreas, 
ganhou prestígio e reconhecimento financeiro, ditou tendências 
gráficas, fez críticas sociais e foi considerado um cronista social – 
ou melhor, um cronista visual-social por seu olhar apurado acerca 
dos tipos e personagens brasileiros. Schwarz-Bart foram escritores 
franceses, ele de origem judaico-polonesa e ela de origem 
guadalupense, escreveram pouco, marcaram as décadas de 1960 e 
1970, transitaram sobretudo no âmbito do romance, tornaram-se 
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cada vez mais reticentes aos holofotes e à imprensa, se retiraram 
por décadas do mundo das letras, fizeram contundentes críticas 
sociais ao anti-semitismo e à escravidão, foram considerados 
cronistas sociais e tiveram suas obras eleitas ao panteão identitário 
e cultural de povos que conheceram a perseguição e a diáspora.

Em meio a todas as particularidades desses cronistas sociais, 
destacamos o espaço que atribuíram à negritude, ao olhar dos 
brancos acerca dos negros, às agruras da escravidão e de seus ecos 
na dinâmica social de diferentes épocas. Adotam, por certo, pontos 
de vista diversos. J. Carlos foi muito criticado por corroborar os 
estereótipos que acompanham a imagem dos negros: possuem lábios 
largos, olhos arregalados, traços animalescos, exercem funções 
domésticas, estão sempre a servir os brancos e ocupam cultural e 
socialmente um espaço de subalternidade, de apequenamento, de 
invisibilidade social. O casal Schwarz-Bart concede protagonismo 
às personagens negras: são elas as narradoras de suas aventuras, 
expondo, criticando e questionando as relações entre brancos e 
negros, patrões e empregados, ricos e pobres, elite e povo, herdeiros 
da metrópole e filhos da escravidão, “colocando-as na condição de 
seres ativos que, historicamente, vêm pensando em resistências e 
reexistências” (RIBEIRO, 2017, p.14).

A FUGA De LAmPARInA OU “POR QUe VOCÊS me 
DeSenHARAm DeSSe JeITO?”

A personagem Lamparina, de J. Carlos, protagoniza uma série 
de sete episódios nomeados de A fuga de Lamparina publicados em 
outubro e em novembro de 1928 na revista O Tico-Tico. Dos sete 
episódios, seis fazem parte do acervo do IMS e foram apresentados 
ao público durante a exposição “J. Carlos Originais” em 2017. 
O segundo episódio da série, de 31 de outubro, foi extraviado. 
Ao longo da aventura, Lamparina é perseguida por uma onça e 
enfrenta difíceis agruras. A cena de Lamparina correndo da fera, 
que se aproxima da personagem já com as bocas abertas, leva o 
público a imaginar tratar-se de uma onça perseguindo um macaco. 
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Lamparina não possui cabelos, tem braços compridos, boca grande, 
lábios demasiadamente carnudos, olhos muito abertos, mãos e pés 
que parecem patas, corpo curvado e uma singela saia amarela com 
bolas pretas que imitam a pele da onça. O leitor desavisado, ao 
folhear a história, facilmente interpreta a cena como uma caçada, 
um episódio do ciclo de sobrevivência nas florestas, a presa fugindo 
do predador. Mas Lamparina não é um macaco, é uma menina, uma 
criança. E a constatação do fato causa estranheza. O traçado de 
J. Carlos ao criar Lamparina foge do traçado humano, ela destoa 
completamente dos demais personagens infantis. Eles são brancos, 
tem cabelos, exibem roupas bem definidas, usam chapéus, jamais 
serão confundidos com macacos. Ela, contudo, segue a sina que lhe 
foi imposta: única personagem feminina, única negra e única com 
traços não-humanos. Seu corpo apresenta desproporção entre os 
membros e tronco, o que, juntamente com o corpo arqueado, induz 
os leitores a imaginarem se tratar de um macaco.

A escritora portuguesa Grada Kilomba nos permite aprofundar 
nossas análises acerca do espelho deformado que faz homens 
projetarem a imagem de macacos, sobretudo no que diz respeito 
ao traçado da boca e de suas representações. Kilomba explica que:

no âmbito do racismo a boca torna-se o órgão 
da opressão por excelência, ela representa 
o órgão que os(as) brancos(as) querem – e 
precisam – controlar e, consequentemente 
o órgão que, historicamente, tem sido 
severamente repreendido. Neste cenário 
específico, a boca também é uma metáfora 
para a posse. (2016, p.172)

Nos desenhos de J. Carlos, a protuberância da boca parece 
desalinhada com a fala, tudo se passa como se os negros não fossem 
capazes de comunicar ou não tivessem autorização para fazê-lo. 
As bocas passam a ser interpretadas como adereços, excessos 
físicos, deformidades. Logo, não parece ser à toa o fato de esses 
personagens – muitas vezes – não falarem. Ribeiro salienta que 
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“o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder 
existir” (2017, p.64). Dessa maneira, o ato de não falar pode ser visto 
como uma maneira de ser esvaído de humanidade, de renunciar à 
vida, de ocupar as margens, de se eclipsar das crônicas, de não-
existir. Há um claro pagamento da presença, da capacidade de 
argumentação, da possibilidade de denúncia. Os negros com bocas 
arredondadas de símios são assaltados em sua legitimidade, em sua 
identidade social. Podemos nos lembrar que durante a escravidão, 
as bocas negras eram muitas vezes silenciadas com objetos de 
ferro, eram metaforicamente costuradas, invisibilizadas, negadas. A 
humanidade do escravo era assim fragilizada, contestada, colocada 
à prova. Desprovido da fala, ele se tornava mais facilmente 
subjugado. Na época de J. Carlos, não mais tilintavam os ferros e as 
amarras da escravidão vivenciada no período colonial. O interdito 
da fala continuava, todavia, como pressuposto de dominação da 
elite branca. Por certo, o rebaixamento social e a impossibilidade 
de fala se impõem ontem e hoje como instrumentos da dominação 
de determinado grupo e de inferiorização de outro.

Na série “A fuga de Lamparina”, ao vermos a menina correndo 
da onça, emerge a surpresa poetizada por Manuel Bandeira de que 
“o bicho não era um cão,/ não era um gato,/ não era um rato./ 
o bicho, meu Deus, era um homem” (1989, p.179). E passada a 
incredulidade inicial acerca da humanidade da menina, saltam 
aos olhos as mazelas infligidas à personagem. Apesar da fuga, 
Lamparina é engolida pela onça. Em seguida, a onça apresenta 
cólicas severas e acaba por regurgitar a pequena, lançando-a 
do alto de um despenhadeiro. Ela cai em um rio e se vê atacada 
por patos pretos até ser salva pelos amigos Carrapicho, Jujuba e 
Goiabada. Os patos se tornam o jantar do grupo. Chama a atenção 
o fato de a onça, que tanto a perseguiu, não ter conseguido digeri-
la. Não houve aquelas lutas típicas dos quadrinhos e desenhos 
animados em que o personagem engolido desfere socos e pontapés 
para conquistar a liberdade, sendo expurgado pelo bicho que o 
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comera. A onça simplesmente passa mal com Lamparina em seu 
ventre, começa a ver estrelas em volta da cabeça e resolve cuspir a 
personagem, vista aqui como encarnação do mal, do desconforto, 
da ânsia. Lamparina parece não ter utilidade nem para ser devorada 
pela onça. É arremessada do alto de um despenhadeiro em uma 
queda vertiginosa que demonstra o desejo da onça de eliminá-la. 
Os patos pretos só não a devoram por causa da intervenção dos 
amigos. Assim, à personagem é negada a possibilidade de ser 
heroína e de protagonizar sua resistência; deve sua vida à rejeição 
da onça e à solidariedade dos amigos que a salvaram. Lamparina é 
relegada à personagem secundária, depende do outro, do desejo 
do outro, da bondade do outro, sempre a mercê de alguém capaz 
de dar andamento às aventuras de sua vida. Assim, não vive, apenas 
sobrevive, entre quedas, corridas e mergulhos. É apequenada, não 
apenas no simbólico tamanho que J. Carlos lhe concedeu – ela é a 
menor de seus personagens infantis, porém, principalmente, em sua 
incapacidade para ser respeitada e para se desvencilhar sozinha dos 
problemas. Os animais buscam devorá-la, são mais fortes do que 
ela e não se cansam de persegui-la e de amedrontá-la. O semblante 
de Lamparina reflete o pavor pela perseguição alheia, pela sucessão 
de revezes que se impõem e pela dificuldade em romper a dinâmica 
de ataques. Algumas perguntas se mostram pertinentes: Por que 
Lamparina é a personagem infantil escolhida para ser humilhada 
e atacada? Qual seu diferencial para ser a vítima enquanto seus 
colegas são os heróis? 

Para além dos elementos anteriormente elencados na análise 
de “A fuga da Lamparina”, merece atenção o nome atribuído por 
J. Carlos à personagem. Seus colegas são conhecidos por apelidos 
ligados ao universo infantil, notadamente das guloseimas, como 
Goiabada e Jujuba e do universo da floresta, como Carrapicho. 
Podemos pensar igualmente na acepção de carrapicho como tufo 
de cabelo, o que remete igualmente à aparência infantil. O nome 
Lamparina se difere desse universo semântico, mostrando o 
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descompasso da personagem no grupo e no contexto privilegiados. 
Uma lamparina consiste em uma pequena lâmpada que fornece 
luz de pouca intensidade. Pequeno objeto, pouca intensidade, luz 
fraca, luminosidade insuficiente, precariedade, escuro, obscuro, 
negro. Ora, ao apresentar uma menina negra pelo nome de 
Lamparina, J. Carlos acaba por ironizar a condição negra, associada 
no senso comum – alimentado pelas heranças da época colonial – 
à escuridão, às trevas. O preto da morte, o preto do estômago da 
onça, o preto da vertigem da queda, o preto dos patos furiosos. Pois 
sim! Até os patos são pretos e eles atacam, são selvagens, desejam 
destruí-la. Mas ela será salva pelas crianças brancas e será criada 
por um cartunista e designer branco que lhe confere o aspecto 
físico dos macacos.

Ribeiro salienta que “as desigualdades são criadas pelo modo 
como o poder articula as identidades; são resultantes de uma 
estrutura de opressão que privilegia certos grupos em detrimento 
de outros” (2017, p.31). Quando de sua publicação, em 1928, 
Lamparina e suas aventuras não causavam estranhamentos e não 
animavam debates acalorados em variados âmbitos das ciências 
humanas. J. Carlos reiterava dinâmicas sociais dadas como naturais 
ao retratar negros como seres inferiores e animalizados. O mesmo 
ocorreu com cartazes inspirados em Toulouse-Lautrec, publicidades 
variadas e com a obra em quadrinhos “Tintim no Congo”, apenas 
para citar poucos exemplos no universo gráfico. Muitas décadas mais 
tarde, a recepção dessas obras foi questionada e a desumanização 
dos negros pôde ser denunciada tanto pelos crescentes coletivos 
negros quanto pelas academias e pelos leitores em geral.

Toulouse-Lautrec, pintor e litógrafo francês, se tornou um 
artista de referência por seus quadros pós-impressionistas e 
cartazes publicitários. Em menos de duas décadas de trabalho, 
revolucionou o mundo do designer gráfico ao popularizar cartazes 
de contornos simples sobre temas quotidianos da Paris do final do 
século XIX. Criou desenhos que se tornaram ícones culturais da 
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capital francesa e que estampam diversos souvenirs disputados 
pelos turistas que visitam o país, tais como o gato preto, as 
dançarinas de cancan e os ciclistas. Assinadas por Toulouse-
Lautrec ou inspiradas em seus reputados contornos surgiram 
diversas publicidades, dentre as quais destacamos o cartaz 
que anunciava a dupla circense Foottit e Chocolat, artistas que 
ganharam fama e notoriedade no célebre Nouveau cirque a partir 
de 1895. Chocolat era o nome artístico de Rafael Padilha, primeiro 
artista circense negro a se firmar na cena artística parisiense. A 
dupla conquistou o público e popularizou os números circenses 
com palhaços em pequenos esquetes repletos de sátiras. Os 
números encenados pela dupla consistiam na exploração negativa 
de Chocolat: ele recebia todo tipo de socos, chutes e empurrões 
por causa de sua inocência e de sua pretensa predisposição para 
apanhar dos brancos. Era apresentado como a parte mais fraca da 
dupla, aquela digna de ser achincalhada em público para deleite 
da burguesia parisiense. Em outros momentos, imitava cavalos 
e outros animais, era montado por Foottit, recebia chicotadas, 
era desumanizado, animalizado e reiteradamente humilhado e 
agredido fisicamente nas teatralizações com o parceiro de cena.

Sua inferioridade na dupla era indiscutível, o que repercutia 
na desigualdade do pagamento pelas apresentações dos artistas. 
Georges Foottit era um artista inglês conhecido enquanto Rafael 
Padilha era um descendente de escravos africanos deportados 
para Cuba que vivia na França como imigrante ilegal. Pesquisadores 
divergem sobre real identidade de Chocolat, fruto da precária 
documentação ao logo do período colonial e da escravidão nas 
Américas, a ponto de seu biógrafo Gérard Noiriel chamá-lo de 
“homem sem nome” (2016, s/p). Schwarcz reconhece que

sobrevivia como legado histórico um sistema 
enraizado de hierarquização social que 
introduzia gradações de prestígio com base em 
critérios como classe social, educação formal, 
localização regional, gênero e origem familiar e 
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em todo um carrefour de cores e tons. (2012, 
p.72 – grifo do original)

Por certo, a antropóloga centra suas análises na realidade 
brasileira, contudo, as gradações de prestígio identificadas por 
ela explicam a existência tanto de meninas Lamparinas quanto de 
palhaços Chocolat, ambos animalizados e humilhados por serem 
negros e representados com traços desumanizados. Ambos são 
expurgados, agredidos, perseguidos e inferiorizados por estarem 
localizados nas partes mais baixas e desprestigiadas das pirâmides 
sociais que regem o mundo pós-colonial.

A situação de extrema degradação de Chocolat começa a 
mudar a partir de um episódio que o aproxima da representação 
da menina Lamparina: em uma reunião de trabalho, a dupla precisa 
aprovar um cartaz de divulgação do circo. Inspirado em ilustração 
de Toulouse-Lautrec, o cartaz apresenta Foottit chutando o traseiro 
de Chocolat. O desenho do primeiro representa com extrema 
semelhança o artista ao passo que o desenho de Chocolat consiste 
em um macaco. A cena se destaca tanto na biografia Chocolat – la 
véritable histoire d’um homme sans nom de Gérard Noiriel quanto 
no filme Chocolat, dirigido por Roschdy Zem com o ator Omar Sy no 
papel do negro e James Thierrée interpretando seu par, ambos de 
2016. É importante ressaltarmos que o filme foi criticado por ter 
sido apenas levemente inspirado na biografia do artista, tendo sido 
modificada até a nacionalidade do protagonista. Além disso, cenas 
do filme que evocam sua prisão, sua tortura e seu contato com a 
literatura negra não apresentam nenhuma relação com a história 
conhecida do personagem.

Acerca do polêmico desenho de Toulouse-Lautrec sobre a 
dupla circense, desenho que inspirou o cartaz promocional do circo, 
Noiriel afirma que

Foottit estava muito parecido com seu topete 
louro à la Tintim. Chocolat, por sua vez, estava 
com uma caricatura que lhe dava aparência 

https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Thierr%C3%A9e
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de um macaco. Examinando essa ilustração 
de muito perto, percebi que o artista tinha 
desenhado pêlos sobre seu rosto para acentuar 
a imagem simiesca. (2016, p.250)

O pesquisador e biógrafo acrescenta que

no seu desenho, o pintor – que desenhava na 
maior parte das vezes de memória – tinha isolado, 
no meio desta curta sequência, o momento mais 
humilhante para Chocolat: o chute no traseiro. 
[...] Mesmo que a comparação entre os negros e 
os macacos não chocasse praticamente ninguém 
nessa época, a intenção provocadora do desenho 
era evidente. (2016, p.252)

Estarrecido, Chocolat questiona sua caricatura durante a 
reunião:

– Vocês me transformam numa atração, um 
animal de feira. Por que vocês me desenharam 
desse jeito? É parecido? Sou eu? É meu rosto? 
Ele não está parecido. Não dá para reconhecer.

– Foi inspirado no Toulouse-Lautrec. São 
estereótipos. As imagens que as pessoas tem de 
pessoas de cor, como você.

[...]

– Refaçam o cartaz e dêem uma forma humana 
ao meu rosto. (Roschdy Zem, 2015, 58-60 min)

Vendo sua imagem diante do espelho representado pelo cartaz, 
Chocolat faz escolhas que anunciam a separação da dupla e sua 
empreitada no mundo do teatro, sagrando-se o primeiro artista 
negro a desempenhar o papel de Otelo na peça homônima de 
Shakespeare. Pouco a pouco, se recusa a aceitar a subalternidade 
que lhe fora imposta de modo bastante natural. As apresentações 
se tornam menos violentas até que Chocolat tem a coragem de, 
de maneira inesperada e improvisada, inverter os papeis com seu 
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duo e flagelar o homem branco. A mudança de rumos na carreira 
não impedirá que Chocolat, retratado com traços de macaco, 
figure em cartazes publicitários dos achocolatados Félix Potin 
acompanhado do logotipo “batido e contente”. Em 1915, outra 
marca de chocolate em pó, Banania, apresenta uma publicidade 
na qual um negro que se assemelha a um macaco sorri ao 
experimentar o produto. No início do século XX, eram numerosos 
os cartazes publicitários em que as feições de símios aludiam aos 
negros. O mundo do designer gráfico no final do século XIX e no 
início do século XX não se furtava a retratar o fenótipo negro 
através de traços de macacos com bocas e lábios protuberantes 
e carnudos. Muitos eram os tipos que sorriam durante uma 
agressão, num acordo tácito de aceitação e de naturalização da 
subalternidade que era imposta aos negros desde a empreitada 
colonial e o processo de escravatura. A agressão e a animalização 
dos negros parecia inscrita na ordem natural das coisas.

Por isso, Toulouse-Lautrec causou espanto quando, em 1896, 
desenhou Chocolat no cartaz Chocolat dançando no bar. Nesse 
cartaz, o artista negro assumia surpreendentemente formas 
humanas. Depois de ter sucumbido a ilustrações animalescas de 
Chocolat em pelo menos dois momentos, Toulouse-Lautrec se 
redimia e renunciava aos traços de outrora para retraçar o homem tal 
como ele era: um homem. Sabemos, como ponderava Noiriel, que a 
simbiose negros-macacos em voga no mundo gráfico das charges e 
caricaturas no início do século XX não causava estranhamentos nem 
comoção nos leitores. Todavia, a mudança de rumos e traçados do 
mestre francês jogou luz no racismo silenciado e na possibilidade de 
os negros serem retratados com o mesmo traçado que os brancos, 
traçados fiéis à humanidade inquestionável dos personagens.

Por sua vez, o cartunista belga Hergé publica em 1931 a 
história em quadrinhos “Tintin au Congo”. A primeira versão, 
em preto e branco, foi publicada no suplemento juvenil Le Petit 
Vingtième a partir de uma encomenda do jornal conservador belga 
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Le Vingtième Siècle. O jornal buscava denunciar a exploração e o 
tráfico de diamantes no Congo belga feita pela máfia italiana no 
período em que o país era colônia de exploração da Bélgica. A 
título de contextualização, a independência foi conquistada apenas 
em 1960, após intervenção da Organização das Nações Unidas. A 
partir de então, o país se chama República democrática do Congo. 
A segunda versão da história, de 1946, redesenhada e colorida por 
Hergé, foi publicada pela editora Casterman e traduzida em mais 
de trinta línguas. “Tintim no Congo” se tornou a segunda obra da 
série As aventuras de Tintim, publicadas pela Casterman de 1946 
até 1976, sendo a primeira em cores.

No Brasil, a obra foi traduzida inicialmente como “Tintim na 
África”, o que evidencia o olhar homogeneizante e redutor que o 
país adota em relação ao continente africano. Posteriormente, a 
obra ganhou o título de “Tintim no Congo”. A obra se inscreve na 
perspectiva colonial e ilustra, a partir do ponto de vista europeu, 
a hierarquia entre colonizadores e colonizados, entre europeus 
e africanos e entre brancos e negros. Tintim, o jovem repórter 
branco, comprova sua sabedoria estratégica, seus conhecimentos 
tecnológicos e sua perspicácia ao se deparar com problemas e 
aventuras em território congolês. Muito facilmente, o jovem vence 
batalhas com leões, foge de flechas inimigas e se sagra líder do 
povoado inimigo para desespero do chefe da tribo deposto. Tintim 
é apresentado como alguém de enorme superioridade quer seja 
por sua coragem e bravura quer seja por sua inteligência. Trata-se, 
na visão de Hergé, de um líder nato a quem os simplórios africanos 
deveriam se curvar. Não tardou para que essa perspectiva rendesse 
à publicação críticas contundentes de racismo, de preconceito e de 
manifestação do imperialismo colonial.

Toda a intriga da história busca reiterar a premissa de que os 
congoleses são demasiadamente ingênuos e simplórios, premissa 
que interessava tanto ao jornal inglês quanto ao colonizador belga. 
A Inglaterra desejava incluir os diamantes que jorravam nas terras 
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africanas na dinâmica de seu comércio e a Bélgica buscava corroborar 
a incapacidade dos congoleses de se auto-administrarem, o que 
revalidava a importância da colonização por eles empreendida. O 
inimigo comum era a Itália, cuja máfia estava há tempos de olhos 
bem abertos para as jazidas de pedra preciosa. O repórter Tintim 
viaja ao Congo com a missão de fazer reportagens no país, mas 
acaba por boicotar as tentativas italianas, lideradas por Al Capone, 
de se apoderar das riquezas locais ao invadir uma reunião secreta 
do grupo e provocar sua prisão. Nesse sentido, Tintim salva o Congo 
das artimanhas estrangeiras. O processo colonial, contudo, não é 
sequer mencionado. No artigo “Tintim: imperialismo e preconceito 
nos quadrinhos”, Nei Nordin defende que

fica subentendida aqui a geopolítica do século 
XIX, reafirmando a moral de que o fraco não pode 
se auto governar, pois não possui competência 
ou aptidão para a independência e autonomia. 
É então necessária a intervenção benéfica e 
civilizadora do homem branco europeu para 
enquadrá-lo no “bom caminho”, nem que seja 
pela justificada e natural autoridade. (2015, s/p)

Merece nossa atenção o tratamento gráfico e linguístico dado 
aos personagens negros da história. Ainda no navio, surgem o 
carpinteiro e o marinheiro. O primeiro entra no consultório médico 
do navio quando Milu, o cachorro que acompanha Tintim em sua 
viagem, aguardava tratamento após ter sido agredido por um 
papagaio. Com um serrote na mão, tudo leva a crer que o homem 
negro fará a intervenção necessária no animal. Este rapidamente 
foge e se esconde com medo do médico e de sua inusitada técnica. 
Revela-se, em seguida, que o negro é um carpinteiro que estava 
apenas de passagem pela sala. Ele aparece em um único quadrinho 
e não possui uma fala sequer, porém sua presença ilumina os 
preconceitos em torno dos negros no mundo do trabalho. Milu ao 
olhar para o suposto médico diz que prefere morrer a ser tratado 
por ele (2016, p.3). Ele refere-se aparentemente ao serrote, todavia 
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o jogo que envolve tanto a ferramenta quanto o médico negro, 
cujo rosto imita os traços de macacos, já está posto em cena. A 
“anedota” de Hergé critica os conhecimentos dos negros, expõe suas 
técnicas primitivas e demonstra que eles não possuem requisitos 
básicos para merecer a credulidade, a confiança e o respeito nem 
de cachorros.

Por sua vez, o marinheiro, que apresenta os mesmos traços de 
macacos no rosto que o carpinteiro e todos os demais personagens 
negros da história, tenta salvar o cachorro que havia caído no mar. 
Aqui se destaca o fato de que o negro não consegue se expressar 
na norma culta da língua francesa: fala “sinhô” ao invés de “senhor” 
e formula frases incompletas que demonstram intensas marcas de 
oralidade e de pouca escolaridade. Nem mesmo o cachorro Milu 
apresenta tantas liberdades poéticas frente à língua padrão. Tal 
comportamento linguístico poderá ser percebido, igualmente, na 
fala dos congoleses que formulam frases como “moi y en avoir 
trouvé machine de Tintin” (2016, p.62). A tradução para o português, 
de Eduardo Brandão, não conservou, contudo, grande parte destes 
falares. Brandão traduziu a frase acima como “encontrei a máquina 
de Tintim”, sentença que perde a riqueza da variedade linguística 
presente na versão original. Podemos assinalar ainda, na versão 
original, a troca de “ça” por “c’est” e de “li” por “il”. Assim, os 
congoleses são retratados linguisticamente como incapazes de 
manejar a linguagem culta em francês.

Nesse contexto, Tintim se torna professor e atua na escola 
na ausência de frei Sebastião, o professor. Na lição de cálculo, 
pergunta quanto são dois mais dois e não obtém resposta. Apenas 
um aluno aparece com o caderno aberto sobre a carteira escolar. 
Milu chama a atenção do professor para o fato de dois alunos 
estarem conversando. Logo em seguida, a escola é invadida por um 
leopardo e a aula é suspensa. Ora, eis mais uma série incontestável 
dos preconceitos que alimentam o imaginário europeu. Para eles, 
os africanos não aprendem, são limitados intelectualmente em 
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várias áreas do conhecimento, não possuem salas adequadas 
às necessidades pedagógicas, não se dedicam, são preguiçosos, 
não possuem materiais didáticos, frequentam a escola apenas 
com bermudas e descalços e são expostos a uma selvageria 
generalizada. Seus professores são intelectuais vindos de fora, 
seja um religioso, seja um repórter de jornal. São incapazes de 
formar mestres e precisam se curvar ao conhecimento do outro, 
do que vem de fora, do que conheceu a “civilização” das letras e 
das ideias. Estão, assim, sempre à mercê da missão civilizatória 
empreendida por brancos europeus.

Para além do âmbito escolar, emergem, aos olhos de Hergé, 
outras fragilidades dos congoleses. Observemos o diálogo entre 
Tintim, Milu e Coco, o menino nativo que os acompanha na viagem: 
“– O homem branco veio e bateu no menino negrinho... Coco ficou 
com medo... E o homem branco fugiu com o automóvel. / – Nunca 
se deve ter medo, Coco!” (2016, p.14). Tintim e Milu se comportam 
como conselheiros do menino Coco, que chora diante da violência 
de um branco que foi clandestinamente para o Congo no mesmo 
navio que os protagonistas. Coco parece sem capacidade de defesa 
diante da esperteza e da malícia alheias. É inocente, se surpreende 
com a ganância do branco, não consegue proteger o carro dos 
heróis, parecendo despreparado para lidar com o desconhecido 
para o qual o mundo do branco aponta. Nadin observa que

no desenrolar do enredo, Tintim “pinta e borda” 
entre os africanos com todas as prerrogativas 
que a cor de sua pele permite. [...] O próprio 
Coco fala com atitude servil, cabisbaixo, não usa 
sapatos e refere-se a si mesmo como “menino 
negrinho”, chamando o protagonista de “meu 
sinhô”. (2015, s/p)

É importante observar que somada à subalternidade dos 
africanos representados por intermédio dos traçados europeus, 
Hergé compõe personagens locais que se consideram inferiores e 
se fragilizam diante de qualquer dificuldade ou presença externa.
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No quadrinho final da aventura, podemos ver um mosaico de 
cenas que reiteram o olhar profundamente centrado na prática 
colonial. No quadrinho, a aldeia congolesa exibe uma escultura de 
Tintim e outra de seu cachorro Milu, retratados como divindades a 
serem exaltadas, lembradas e imitadas. Um congolês se posiciona 
com joelhos no chão e corpo curvado em clara deferência às 
estátuas localizadas entre as cabanas dos locais. Na mesma cena, 
uma avó explica ao neto que se lhe ele não for esperto, jamais 
será como Tintim e um contador de histórias glorifica as vitórias 
do repórter dizendo que nunca mais a cidade de Boula-Matari terá 
alguém como ele. Até os cachorros locais, nas cores marrom e bege, 
lamentam a partida de Milu e de sua cor branca exuberante.

Assim, o repórter que mata macacos e jacarés, dinamita 
rinocerontes, retira marfim dos elefantes, atira em diversos animais 
e provoca acidentes graves se sagra como ídolo de uma aldeia na 
qual os negros transportam o branco em cima de uma espécie 
de trono, tal como faziam os escravos com seus proprietários. O 
repórter belga é considerado bom, justo e extremamente popular 
e deixará saudades na rotina de uma aldeia que teve o prazer de 
desfrutar de sua presença, de sua liderança e de sua generosidade. 
A série As aventuras de Tintim que se inicia com “Tintim na África” 
não esconde a premissa da supremacia do homem branco e do 
olhar eurocêntrico que não se furta a infantilizar, a desumanizar, a 
ridicularizar os negros na África. A história em quadrinhos deflagra 
a legitimação da colonização e de todo o tipo de exploração 
destacando o que defende ser a vocação dos negros para a 
subserviência. Tintim encara sua viagem ao continente africano 
como um safári e um encontro com bárbaros inferiores. Facilmente 
imprime sua superioridade junto aos animais e aos homens, tendo 
sempre as mais frutíferas ideias e demonstrando total indiferença 
pela fauna e pela flora. Ele não hesita em matar, em torturar, em 
eliminar, em ludibriar, colocando em prática toda sua inteligência 
em prol de razões diversas que não o equilíbrio local e o respeito.
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Nordin em sua análise de Tintim no Congo conclui que

em todas as 63 páginas da aventura, um dos 
raros momentos em que um africano age com 
iniciativa e determinação individual, ele o 
faz para aliar-se ao vilão que procura atentar 
contra a vida de Tintim. No restante da história, 
eles desempenham funções subalternas, são 
desengonçados, extremamente medrosos e 
maltrapilhos. Quando procuram vestir-se bem, 
o fazem de forma ridicularizada, tentando 
imitar os padrões europeus. Os guerreiros que 
convidam Tintim para uma caçada de leões, 
fogem quando a fera aparece, cabendo ao cão 
Milu, a bravura de salvar o dono de suas garras. 
[...] Esta é a tônica dominante que se desenrola 
durante o enredo. (2015, s/p)

No mundo gráfico, Lamparina, Chocolat e os personagens 
congoleses de Tintim têm a humanidade posta a prova e conhecem 
um círculo vicioso de degradação, de humilhação, de perda de 
dignidade. Quase não falam, quase não esboçam reação e precisam 
da ação do outro para salvar sua pele. Eis os estereótipos que 
acompanham o olhar dos brancos acerca dos negros: são fracos, 
frágeis, simplórios, eternos coadjuvantes por detrás da aparência 
de macacos que lhes é comumente atribuída, máscara que lhe 
colam no rosto.

Kilomba enumera uma série de questões sobre essas máscaras, 
tanto as reais, como no caso dos escravos, quanto as simbólicas, 
como ocorrem com os personagens negros retratados por J. Carlos:

A máscara, portanto, levanta muitas questões: 
por que deve a boca do sujeito Negro ser 
amarrada? Por que ela ou ele tem que ficar 
calado(a)? O que poderia o sujeito Negro dizer se 
ela ou ele não tivesse sua boca selada? E o que o 
sujeito branco teria que ouvir? Existe um medo 
apreensivo de que, se o(a) colonizado(a) falar, o(a) 
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colonizador(a) terá que ouvir e seria forçado(a) 
a entrar em uma confrontação desconfortável 
com as verdades do “Outro”. Verdades que têm 
sido negadas, reprimidas e mantidas guardadas, 
como segredos. (2016, p.176-177)

Se o domínio do designer gráfico no final do século XIX e início 
do século XX reitera a violência de máscaras e se insere no discurso 
de legitimidade branca, o campo literário antilhano, a partir da 
segunda metade do século XX, se debruça nas histórias dos negros. 
E conta essa história a partir do discurso de negros e de seus pontos 
de vista sobre as experiências desde a colonização francesa até a 
contemporaneidade. Os escritores, buscando se afastar das matrizes 
literárias da metrópole francesa e conscientes da importância de 
forjar uma literatura capaz de espelhar a realidade crioula em sua 
plenitude, adotam como ponto de partida as perguntas elaboradas 
por Kilomba. Verdades que tinham sido negadas, reprimidas 
e mantidas guardadas, como segredos, emergem de maneira 
voluptuosa, outras verdades vêm à tona, máscaras são retiradas 
para que bocas silenciadas possam, finalmente, ocupar o lugar que 
lhes pertence de direito.

SOBRe mÁSCARAS, SeGReDOS e PROTAGOnISmO
No texto Pele negra, máscaras brancas, o psiquiatra martinicano 

Frantz Fanon investiga o que nomeou de “psicopatologia dos 
negros”. Fanon analisou as representações de que os negros tinham 
de si mesmo no que se refere aos imaginários ligados à negritude e 
suas implicações nas relações sociais. Debruçou-se, nesse sentido, 
a formular um inventário acerca das conotações atribuídas à cor 
negra e à cor branca, no intuito de mostrar como o referencial 
simbólico de cada cor determinava as concepções em torno dos 
homens e mulheres brancos e negros. Segundo o pesquisador:

na Europa, o Mal é representado pelo negro. É 
preciso avançar lentamente, nós o sabemos, 
mas é difícil. O carrasco é o homem negro, Satã 
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é negro, fala-se de trevas, quando se é sujo, se 
é negro – tanto faz que isso se refira à sujeira 
física ou à sujeira moral. Ficaríamos surpresos se 
nos déssemos ao trabalho de reunir um grande 
número de expressões que fazem do negro o 
pecado. Na Europa, o preto, seja concreta, seja 
simbolicamente, representa o lado ruim da 
personalidade. Enquanto não compreendermos 
esta proposição, estaremos condenados a falar 
em vão do “problema negro”. O negro, o obscuro, 
a sombra, as trevas, a noite, os labirintos da terra, 
as profundezas abissais, enegrecer a reputação 
de alguém; e, do outro lado: o olhar claro da 
inocência, a pomba branca da paz, a luz feérica, 
paradisíaca. Uma magnífica criança loura, 
quanta paz nessa expressão, quanta alegria e, 
principalmente, quanta esperança! Nada de 
comparável com uma magnífica criança negra, 
algo absolutamente insólito. Não vou voltar às 
histórias dos anjos negros. Na Europa, isto é, 
em todos os países civilizados e civilizadores, 
o negro simboliza o pecado. O arquétipo dos 
valores inferiores é representado pelo negro. 
(2008, p.160)

Este rico inventário de representações delineado por Fanon 
nos ajuda a compreender as bases em que se fundavam os acordos 
tácitos que legitimavam, por exemplo, as ilustrações de J. Carlos, 
Toulouse-Lautrec e Hergé. Se o negro encarnava o pecado, a sujeira, 
a maldade e a impureza, se ele se associava aos piores defeitos e 
à escória moral, parece natural o fato de os negros perderem a 
condição humana e serem retratados como animais. Eles assumiam 
o arquétipo dos valores inferiores e desse modo tinham sua 
humanidade colocada à prova, rasurada. Não pertenciam, ou não 
deveriam pertencer, por óbvio, aos países civilizados e civilizadores 
sob pena de perigosamente poderem maculá-los. Eram, por 
conseguinte, bárbaros e selvagens, tal como os macacos com bocas 
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grandes e lábios carnudos cujas imagens tão facilmente lhes foram 
associadas. Kilomba dialoga com Fanon ao ponderar que

no mundo conceitual branco, o sujeito 
Negro é identificado como o objeto “ruim”, 
incorporando os aspectos que a sociedade 
branca tem reprimido e transformando em 
tabu, isto é, agressividade e sexualidade. Por 
conseguinte, acabamos por coincidir com a 
ameaça, o perigo, o violento, o excitante e 
também o sujo, mas desejável – permitindo à 
branquitude olhar para si como moralmente 
ideal, decente, civilizada e majestosamente 
generosa, em controle total e livre da inquietude 
que sua história causa. (2016, p.174)

O mecanismo colocado em prática assume concomitantemente 
duas funções: a de tirar a dignidade e a humanidade dos negros, o 
que justificou, por exemplo, o crime humanitário da escravidão e 
a de exaltar as benesses que a cor branca imprime em quem foi 
agraciado por esta cor de pele. De um lado, emergem características 
negativas que definiriam a escória da sociedade e de outro aqueles 
eleitos para terem privilégios e ocuparem lugares de poder. Dentre 
destas artimanhas conceituais arbitrariamente construídas, nos 
chama a atenção a insistência em se calar os negros, em amordaçá-
los simbolicamente para que calem, silenciem, renunciem a 
qualquer possibilidade de protagonismo. Esta imposição do silêncio 
evidencia o que Kilomba reconheceu ser o “medo branco” (2016, 
p.177), medo de que os negros saíssem das margens e da condição 
de invisibilidade para confrontar os ideais opressores de quem os 
relegou à periferia da existência.

Enganou-se o branco que, cego por seu medo e alimentado 
por seus privilégios, imaginou que os negros se contentariam em 
serem relegados às margens. Eles sempre foram resistências, mas 
suas vozes por muito tempo ecoaram de maneira tímida e bastante 
limitada. Eram vozes cerceadas, abafadas, que não conseguiam ir 
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além do espaço periférico para atingir os debates em pauta. A partir 
da segunda metade do século XX, os negros romperam de maneira 
mais contundente as convenções e a naturalidade do binômio “fala 
branca e silêncio negro” e impuseram suas vozes, conseguiram se 
fazer ouvir nas mais diversas áreas do conhecimento, tornando-
se lideranças, quebrando paradigmas, fragilizando os inventários 
propostos por Fanon, pulverizando certezas e naturalizações 
arbitrariamente construídas e enriquecendo os debates urgentes 
acerca da identidade negra e da cultura. Por certo, “ao promover 
uma multiplicidade de vozes o que se quer, acima de tudo, é 
quebrar com o discurso autorizado e único, que se pretende 
universal” (RIBEIRO, 2017, p.70). É puxar os novelos de todas as 
cores que estavam nas gavetas, para retomar Elisa Lucinda em 
seu poema “Fruta partida”. Como defende Françoise Vergès, 
trata-se de promover um “decentramento do olhar” (2001, p.102) 
extremamente saudável e profícuo à compreensão dos dilemas 
e da complexidade das relações que se tecem tanto ao longo do 
processo colonial quanto na pós-colonialidade.

Conceição Evaristo nos lembra que

Há uma voz hegemônica que quer ser paradigma 
de tudo. Mas isso não significa que o povo não 
criou, ou não cria, as suas vozes, as suas utopias. 
Essas vozes, essas utopias, essas formas de 
reação, essas táticas, elas sempre existiram. Se 
não existissem, a herança africana que marca 
a nacionalidade brasileira não existiria, já teria 
sucumbido. Na música, na poesia, na literatura, 
nas religiões afro-brasileiras, em sindicatos, em 
associações de moradores, essas vozes sempre 
se pronunciaram. Mas por mais que uma voz 
hegemônica queira comandar, a água escapole 
entre os dedos. Você não segura. Não retém a 
força da água. Então o povo também encontra 
maneiras de se afirmar, de falar, de dizer. 
(CARNEIRO, 2018, s/p)
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No âmbito da literatura caribenha na qual se insere o projeto 
Ciclo antilhano do casal Schwarz-Bart,

Glissant atribui ao romancista a tarefa de 
suprir as falhas existentes nas histórias das 
colonizações. [...] A literatura nos povos 
emergentes teria então sua função política 
enfatizada. Permitir que a história dos povos 
dominados se estabeleça, adquira cidadania. 
(DAMATO, 1995, p.190)

Levando-se em conta o paradigma de que “a literatura reflete 
questões essenciais para os povos” (GLISSANT, 1997, p.544), a 
tessitura literária se consagra, tanto na literatura antilhana quanto 
na brasileira, um espaço privilegiado de tomada de consciência, 
de revisão do passado colonial, de compreensão dos legados da 
escravidão e de manifestação do imaginário negro. Ele faz ecoar 
vozes que se recusam a aceitar as prisões evocadas pelas margens, 
vozes dispostas a entoar caroços e destroços, vozes-resistências.

Nesse contexto, o manifesto Elogio da crioulidade, iniciativa 
de três martinicanos, o linguista Jean Bernabé e os escritores 
Patrick Chamoiseau e Raphaël Confiant, publicado em 1989, elenca 
as funções da arte literária e salienta o “princípio que não existe 
nada no mundo que seja pequeno, pobre, inútil, vulgar, inapto a 
enriquecer um projeto literário. [...] Nós queremos, na verdadeira 
crioulidade, [...] nomear cada coisa e dizer que ela é bonita [...], 
explorar nossas origens” (2015, p.39-40). Trata-se do apogeu 
de uma “visão interior” (2015, p.23) capaz de superar os longos 
momentos de “autodepreciação” (2015, p.24) engendrados na 
(pós)colonização. O manifesto não pode ser lido como movimento 
de vanguarda e de enumeração de mecanismos e olhares a serem 
colocados em prática no campo literário uma vez que anteriormente 
à sua publicação já emergia uma produção literária na qual essas 
premissas estavam presentes. Os escritores Joseph Zobel e Simone 
Schwarz-Bart, por exemplo, já davam vozes às facetas dessa 
crioulidade décadas antes da publicação do manifesto. Logo, a 



298

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

importância do texto consiste em apresentar as linhas temáticas 
e os modos de fazer que celebraram a crioulidade em toda a sua 
plenitude na ficção antilhana.

“Gostou de ouvir a palavra negro pronunciada por um negro, 
pois o termo negro, ela só ouvia na voz de branco, e só para xingar: 
negro safado, negro filho da puta, nego baderneiro e tantos defeitos 
mais” (EVARISTO, 2013, p.133). Eis o que veremos nas malhas do ciclo 
antilhano e no romance A ilha da chuva e do vento, de Simone Schwarz-
Bart: a palavra negro reinventada e assumida pelos personagens 
negros. A narradora Télumée Milagre confessa: “penso na vida do 
negro e no seu mistério. Para nos guiar não temos mais pistas do 
que o pássaro no céu, que o peixe na água, e é bem no meio dessa 
incerteza que vivemos, que alguns riem e outros cantam” (1986, 
p.230). A poética da incerteza, da resistência, da alegria e da música 
como pilares de sustentação de uma vida repleta de dificuldades 
e de mazelas. A importância de assumir as incertezas para a partir 
delas construir algo novo. Assumir as incertezas e transformá-las em 
pequenas certezas, em resiliência, em luta, em vida que merece ser 
vivida em sua plenitude. Não esmorecer, não baixar os braços, não 
sucumbir às intempéries, às desigualdades e às injustiças. Manter-se 
firme e de pé diante das adversidades: eis a lição de protagonismo e de 
força que percorrerão diversas narrativas da escritora guadalupense.

Nos parágrafos iniciais do mesmo romance, um elogio à palavra 
que tece e à ancestralidade feminina:

quando eu era pequena, minha mãe Victoire 
sempre me falava de minha avó, a negra Toussine. 
Falava com fervor e admiração. [...] Minha mãe 
a venerava tanto que acabei por considerar a 
avó Toussine um ser mítico, morando para lá do 
mundo, e, embora ainda viva, era para mim uma 
espécie de lenda. (1986, p.9)

A partir da possibilidade de testemunho de um subalterno 
evidencia-se o protagonismo de um colonizado oprimido que rompe 
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o silêncio há muito tempo imposto por seus mestres para recontar 
sua história e exaltar a história oral e a memória coletiva. Reiterando 
suas diretrizes, Simone afirma que é preciso “transformar nossa 
história em algo enriquecedor, bonito e de valor” (TRIAY, 2017). 
Assim, Télumée exalta sua linhagem feminina e transforma em 
lenda personagens negras anônimas que contribuíram para forjar a 
antilhanidade. Em outro trecho, a narradora exalta a resistência e o 
protagonismo na vida:

Por maior que seja o mal, o homem deve procurar 
ser ainda maior, mesmo que tenha de usar 
pernas-de-pau. Eu ouvia sem entender, subia 
para o seu colo e ela me acalentava como a uma 
criança, naqueles fins de quinta-feira... Minha 
pequena fagulha, cochichava ela, se montas um 
cavalo, segura bem as rédeas para que não seja 
ele quem te conduz. [...] atrás de uma tristeza 
vem outra tristeza, a infelicidade é uma onda 
sem fim, mas o cavalo não deve te conduzir, tu é 
que deves conduzir o cavalo. (1986, p.74-75)

Télumé valoriza a perseverança negra e a importância de se 
conduzir cavalos, mesmo que eles sejam arredios. Através de 
provérbios, ressalta o princípio da resiliência e de se manter 
altivo apesar de todos os revezes, compondo uma ode à importância 
de o negro superar tudo o que de negativo se apresentar em sua 
caminhada. Os ensinamentos são compartilhados pelos mais velhos 
que mantém vivas as lembranças da colonização e da escravidão 
para as novas gerações e que se tornam contadores de histórias e 
de memórias das epopeias negras.

Em Un plat de porc aux bananes vertes, de 1967, a narradora 
Mariotte se lembra dos conselhos da avó Louise:

Louise ensinava a neta a se contentar com sua 
insignificância:

– Se teu lugar de negra é na soleira da porta, 
então não penetre na sala... ou o pé calçado dos 
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brancos vai te esmagar como uma minhoca!...
Você está escutando, poeira?

– Ah sim, como uma minhoca.

– E lembre-se ainda disto que eu te dizia: o 
desejo é enviado pelo diabo, e se você cair nas 
suas redes.... a mão de ferro dos brancos te 
apanhará, te triturará e te jogará no lixo como 
uma barata amarela que você é! (2015b, p.50)

Este trecho se mostra muito relevante por trazer à tona a 
dificuldade de uma ex-escrava em se desfazer das humilhações e da 
desumanização praticadas na colonização e incutidas no imaginário 
negro por séculos. Mesmo liberta, Louise está convencida de que 
sua cor de pele e sua condição social a tornam diferente de seus 
patrões. Diferente, apequenada, impura, indigna de ser tratada 
com respeito, com consideração e com humanidade. Ensina a 
neta a se limitar com a poleira da porta por ser desmerecedora 
de frequentar os mesmos ambientes dos brancos. Define a neta, e 
por extensão os negros, como poeira, minhoca e barata amarela, 
fazendo jus à “coisificação” (CESAIRE, 2015, p.23) reconhecida 
por Aimé Césaire ao definir o processo colonial. Louise reitera os 
binômios elencados por Fanon ao corroborar as representações 
atreladas à branquitude e à negritude, associando estes últimos 
ao Diabo e legitimando a possibilidade de os brancos esmagarem 
os negros.

Nesse momento, a pequena Mariotte parece tão indigna 
quanto Lamparina que foi retratada por J. Carlos como alguém que 
não servia nem para ser engolida pela onça. Cabe ressaltar que 
Louise é a filha da líder da resistência Solitude, enforcada aos 30 
anos no dia seguinte ao nascimento da menina. Solitude grávida foi 
imortalizada numa estátua que figura de Pointe-à-Pitre, capital de 
Guadalupe desde 1999. Assim, o texto se complexifica ao mostrar 
opiniões controversas dos negros acerca de si mesmos, dando voz 
tanto para aqueles que assumiram um espaço de subalternidade 
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quanto para aqueles que colocam em dúvida e transgrediram a 
colonização e seus ecos.

No romance Ancêtre en Solitude, o diálogo entre Madame de 
Montagnon e seu marido reiteram o imaginário da coisificação. 
Recém-casados, a francesa emigra para a Martinica, onde o marido 
é proprietário de várias fazendas com mão de obra escrava:

A visão se confundiu com a imagem tradicional 
dos infernos. [...] Eles eram talvez uma centena, 
todos trabalhando para cavar fossas na 
plantação de cana e a maior parte estava nua ou 
com trapos; o suor os cobria inteiros, um silêncio 
reinava em volta deles e a dor estava pintada nas 
fisionomias dessas criaturas de trevas. [...]

Sufocada de terror madame de Montagnan deixa 
escapar: Eles estão nus, meu Deus... [...]

– Se vê bem que você veio da França, ele diz 
sorrindo; Por que você não nos pede para vestir 
as vacas, as mulas e os cachorros? (2015, p.67)

O marido não hesita em desmerecer os comentários da esposa, 
comparando os escravos a animais e naturalizando a situação da 
escravidão. Ela, por sua vez, rapidamente perde o olhar do outro, 
o olhar dos que descobrem a escravidão ressaltando o horror que 
ela representa e que ela inflige aos negros. Na mesma semana 
em que chega, a senhora Montagnan exige que eles não fiquem 
completamente nus e lhes impõem os ensinamentos da igreja 
católica para que deixem de ser libidinosos. Em momento algum, 
contudo, questiona o trabalho forçado e suas implicações.

Única antilhana internada num hospício parisiense, Mariotte é 
constantemente humilhada por outros internos, como demonstra 
este trecho no qual outro pensionário imita o falar guadalupense, 
conhecido na França como petit nègre (negrinho).

Como sempre, ele fingiu não me entender 
quando eu lhe falei em francês da França. Assim 
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que me traduziu em “petit nègre”, disse com 
uma expressão de prazer: “y a bon, y a bon, le 
Sportif apporte missié Moreau”; e ele começou a 
saltar na entrada do prédio repetindo “y a bon, y 
a bon” agitando seus braços no ar. (2015b, p.34)

Neste falar, sobressaem expressões da oralidade que parecem 
apontar para um preconceito linguístico no qual os negros não 
dominam a norma culta e não se expressam com clareza.

Outra cena, um diálogo entre as pensionárias Jeanne e 
Mariotte, mostra novos aspectos das representações da negritude 
e de seu imaginário:

– Se vê que você não é exatamente uma negra. Se 
vê bem no seu... E em todo o resto que você foi 
bonita e fina, sim, eu diria que é esta a palavra: 
fina. E você lê livros, não é? Na minha opinião, 
você seria mais o que chamamos de mestiça, 
ou uma mulata, alguém de sangue misturado. 
Porque se vê bem que você tem nosso sangue 
nas veias...

Acreditando me agradar, Jeanne continua:

– E talvez até você tenha muito deste sangue 
branco. (2015b, p.220-221)

Aqui, reitera-se o fato de que Louise, por ser leitora e 
inteligente, não pode ser negra. Para Jeanne, ela não se comporta 
como negra, não se limita à soleira da porta nem demonstra ser 
digna de desprezo. Seu comportamento faz com que a branca 
Jeanne clareie sua pele, num ritual de embranquecimento social 
típico das sociedades racistas que não se conformam com o fato 
de os negros conquistarem uma ascensão social. Assim, Louise não 
pode ser considerada negra, sendo, no máximo, uma mestiça ou 
uma mulata. Ela tem fenótipo branco: traços finos e beleza e, talvez, 
possa vir a ter sangue branco. Assim, Mariotte denuncia em seus 
cadernos o que se passa quando um branco precisa conviver em 
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situação de confinamento com um negro e que tipo de comentários 
ele pode fazer nessa situação.

A guisa de conclusão, deixemos Mariotte dar suas impressões 
acerca da maneira como a tratam no asilo. Em dado momento, ela 
afirma que “deve haver vários que me amam e não ousam mostrar 
na frente dos outros; ou na minha frente; ou na frente de parte 
deles mesmos que não estão preparados para testemunhar da 
afeição por uma negra” (2015b, p.200). E da inocência de Mariotte, 
inocência fundamental à sua sobrevivência na clausura parisiense, 
inocência forjada pela dificuldade em reconhecer e aceitar a 
penúria de sua situação, emerge a constatação dos leitores de que 
“as coisas engolidas demais / produziram caroços, destroços” e de 
que a cena literária insistirá em iluminar os caroços e destroços a 
fim de tecer o imaginário negro em todas as suas facetas.
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O HOMeM e seU deseJO: O PrIMItIVO MOderNO 
de PAUL cLAUdeL1

Vera Beatriz siqueira (UerJ)

Em 1917, quando era Embaixador da França no Rio de Janeiro, 
tendo por secretário o compositor Darius Milhaud, o poeta Paul 
Claudel assistiu a uma das apresentações da turnê sul americana 
de Les Ballets Russes2, na qual foi encenada a peça L’après-midi d’un 
faune, coreografada e dançada por Vaslav Nijinsky (Fig.1).

Figura 1 – O homem e seu desejo: o primitivo moderno de paul claudel
Vaslav nijinsky em l’aprés-midi d’un faune, 1912. Fotografia de walery. Acervo da 

biblioteca-museu da opéra de Paris3.

1  Essa comunicação gerou um artigo maior sobre o tema, “A floresta geométrica 
de Paula Claudel: fronteira entre dois mundos”, publicado na Revista Ars, ano 15, 
número 31, p.55-84, DOI: 10.11606/issn.2178-0447.ars.2017.137970.
2  Les Ballets Russes era uma companhia de dança clássica, dirigida pelo bailarino e 
coreógrafo Serguei Diaghilev, que emigrou da Rússia e se instalou em Paris, onde atuou 
entre 1909 e 1929. De 1912, ano de estreia de L’aprés-midi d’un faune, a 1921 dedicou-
se especialmente às pesquisas modernas no campo do balé. Durante a Primeira Guerra 
Mundial, devido à impossibilidade de se apresentar nos grandes palcos europeus, 
Diaghilev se empenhou para conseguir novos espaços, o que levou à segunda turnê 
sul-americana da companhia, em 1917 (a primeira fora em 1913).
3 Imagem disponível em https://www.operadeparis.fr/cns11/live/onp/



307

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

Impactado por esse balé, que havia desconcertado o público 
parisiense em 1912, com suas imagens violentamente eróticas, 
Claudel entrega-se à escrita de seu “poema plástico” L’homme et 
son desir como base para um balé, aproveitando-se da proximidade 
com o talento musical de Milhaud e as habilidades artísticas da 
esposa do diplomata inglês no Rio, Audrey Parr. Inteiramente 
composta no Brasil, a obra foi coreografada posteriormente por 
Jean Börlin, de Les Ballets Suédois4, estreando em Paris no Teatro 
de Champs-Élysées em 6 de junho de 1921.

Em realidade, o projeto de Paul Claudel parece, desde o início, 
participar ativa e conscientemente do debate cultural que cerca 
o L’après-midi d’un faune, a partir de sua experiência no mundo 
natural e cultural brasileiro. A coreografia de Nijinsky é inspirada 
diretamente na música de Claude Debussy que, por sua vez, dialoga 
com o poema homônimo de Stéphane Mallarmé. Realiza-se contra 
um pano de cena que alude a um mundo natural, construído de 
modo estilizado. Tal cenário serve, igualmente, para compactar o 
espaço cênico, contribuindo para o desenvolvimento lateral dos 
movimentos dos bailarinos, já que a ideia original de Nijinsky, 
Serguei Diaghilev, diretor da companhia Les Ballets Russes, e Léon 
Bakst, pintor responsável pelos cenários e figurinos, era fazer 
uma dança inspirada nos vasos gregos, de forma a acentuar o 
arcaísmo do encontro do fauno com as ninfas descrito no poema. 
A coreografia aposta em movimentos em linhas paralelas, como 
se fosse um friso animado. A música é conduzida pela flauta, 
instrumento do próprio fauno, que aparece sozinho no palco no 
início, se alimentando de cachos de uvas. À medida que entram as 
Saison_2009_2010/Convergences/expositions/Exposition_Ballets_Russes.php 
Acesso em 15.Set.2017.
4  Les Ballets Suédois era um grupo predominantemente sueco, estabelecido 
em Paris entre 1920 e 1925, no contexto do entreguerras europeu. Dedicava-se 
especialmente a peças que combinavam dança, drama, pintura, poesia, música, 
circo, acrobacias, filme e pantomima, de modo a propor o que seu diretor, Rolf 
de Maré, chamava de “síntese da arte moderna”. Atuou na Europa e nos Estados 
Unidos, destacando-se pela força visual de suas peças e pelo interesse pelas culturas 
populares e não-ocidentais.
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ninfas, outros instrumentos de sopro e corda vão se juntando, e a 
melodia se torna intensa. Ao final, novamente sozinho no palco, 
sob o som de flauta, violoncelo e harpa, Ninjinky se curva sobre 
o lenço, talvez deixado por uma das ninfas, e simula uma relação 
sexual e um orgasmo. Com a cabeça jogada para trás, o fauno abre 
a boca e ri, encerrando-se o balé e a música (Fig.2).

Figura 2 – Vaslav Nijinsky na cena final de l’aprés-midi d’un faune, 1912. Fotografia 
de Adolph de Meyer. Fonte: livro l’aprés-midi d’un faune, pris: paul iribe, 1914.

Tudo isso, portanto, diz respeito à tradição clássica e suas 
releituras na modernidade francesa. O poema de Mallarmé foi 
ilustrado por xilogravuras de Édouard Manet em 1876. Algum 
tempo depois, inspirou Debussy a criar o seu Prelúdio (1894) e Paul 
Gauguin a produzir uma escultura em madeira (1893) (Fig.3).
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Figura 3 – Paul Gauguin, l’aprés-midi d’un faune, c.1892, escultura em madeira. 
Acervo do museu Stéphane Mallarmé.5

No início do século XX, foi Henri Matisse quem se deixou 
impregnar pelo clima do poema, dando origem a uma das pinturas-
chave da arte moderna ocidental, a tela La Joie de Vivre (Alegria de 
viver, 1905-1906), cuja recepção por Pablo Picasso gerou, por sua 
vez, outra obra central para a história da arte moderna, a pintura Les 
Demoiselles d’Avignon (As moças de Avignon, 1907). Pouco depois, 
é a vez de Nijinsky se envolver com o texto de Mallarmé e a música 
de Debussy, criando a impactante coreografia (1912), e de Rodin 
se impressionar com sua apresentação e criar a escultura Nijinsky. 
Em todas as recriações visuais da trama, o tema essencialmente 
clássico do encontro do fauno com as ninfas aparece conectado à 
modernidade artística e a referências a culturas não-europeias.

Claudel procura participar desse debate cultural da época sobre 
as relações entre clássico, moderno e primitivo, apropriando-se de 
sua familiaridade com a natureza e sociedade brasileiras (Fig.4).

5  Imagem disponível em http://www.musee-mallarme.fr/l-apres-midi-d-un-faune-
paul-gauguin Acesso em 15.Set.2017.

http://www.musee-mallarme.fr/l-apres-midi-d-un-faune-paul-gauguin
http://www.musee-mallarme.fr/l-apres-midi-d-un-faune-paul-gauguin


310

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

Figura 4 – Paul Claudel, Darius Milhaud e Henri Hoppenot (também funcionário 
da legação francesa no Rio de Janeiro) no Brasil. Fotografia publicada no artigo de 

Daniella Thompson, as crônicas bovinas, parte 30.6

Ele e seu secretário chegam ao Rio de Janeiro às vésperas do 
carnaval carioca, após 18 dias de travessia de navio. Milhaud, em 
sua autobiografia, descreve a chegada:

Nós chegamos ao Rio no dia 1º de fevereiro de 
1917, em um dia quente e brilhante como se 
fosse pleno verão. Claudel arrumou alojamento 
para mim com ele na legação francesa; 
magnificamente situada na Rua Paissandú, uma 
rua margeada por palmeiras imperiais da ilha da 
Réunion às vezes com mais de sessenta metros 
de altura e coroadas com copas pendentes de 
sete metros. (Apud THOMPSON, s/d, s/p)

6  Imagem disponível em http://daniellathompson.com/Texts/Le_Boeuf/cron.pt.30.
htm Acesso em 15.Set.2017.

http://daniellathompson.com/Texts/Le_Boeuf/cron.pt.30.htm
http://daniellathompson.com/Texts/Le_Boeuf/cron.pt.30.htm
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Claudel também contempla, diariamente, as palmeiras imensas 
da Rua Paissandú, com seus troncos gigantes terminados por “tufos 
prodigiosos” de folhas de grande efeito sob a luz da lua (1952, 
p.294). Dedica-se a admirar e conhecer a natureza tropical. Faz 
longas excursões nos arredores de Teresópolis, no Saco de São 
Francisco, nas montanhas da Tijuca, no Bico do Papagaio, ou mesmo 
na floresta virgem do Mato Grosso de carro, trem, canoa, a pé ou a 
cavalo (Fig.5).

Figura 5 – Paul Claudel, Darius Milhaud e Henri Hoppenot a cavalo no Brasil. 
Fotografia publicada originalmente no livro de Paul Collaer, Darius Milhaud, 

1947.7

Admira a vegetação que qualifica de “violenta e crua”, criada 
por um Deus cansado das “harmonias da Natureza, dos planos 
muito chatos, das montanhas muito redondas, sem falar nas 

7  Imagem disponível em http://daniellathompson.com/Texts/Le_Boeuf/boeuf.
pt.30.htm Acesso em 15.Set.2017.

http://daniellathompson.com/Texts/Le_Boeuf/boeuf.pt.30.htm
http://daniellathompson.com/Texts/Le_Boeuf/boeuf.pt.30.htm
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pequenas encostas moderadas que são a glória de departamentos 
franceses”. Esse Deus extravagante pede a um de seus empreiteiros 
que fabrique algo brilhante para “apimentar” o continente sul-
americano. O demiurgo sai então a pesquisar, “nos limites de sua 
imaginação”, “todos os tipos de materiais excêntricos e inutilizáveis”. 
Quando tudo começa a tomar forma sob o sol dos Trópicos, o 
empreiteiro é tomado de um acesso de pudor e desânimo que o faz 
lançar tudo, sem voltar-se para ver o resultado, no mar da Baía de 
Guanabara, que acaba por se converter, nas palavras de Claudel, em 
uma espécie de “Luna Park geográfico”8 (CLAUDEL, 1965, p.1095).

A paisagem brasileira assume tonalidades fantásticas e 
fabulosas. Indescritíveis, em realidade, a não ser pelo recurso 
poético a uma história que costura as pontas do mais absoluto ao 
mais comum, do arcaico ao contemporâneo, do imaginativo ao real. 
E é justamente a percepção dessa qualidade indecifrável da natureza 
tropical que parece ter levado Claudel a querer redimensionar 
e radicalizar o debate entre clássico, moderno e primitivo. O seu 
balé dirige-se muito claramente a isso. É escrito no Brasil para ser 
encenado na França; trata, em realidade, do encontro desses dois 
mundos. A floresta tropical na qual se ambienta o drama do balé é 
aquela real, concreta, íntima e sensivelmente experimentada por 
ele, mas também aquela que não se deixa decifrar, que recusa toda 
forma de compreensão intelectiva e permanece misteriosa, escura, 
vertical e profunda. Lugar privilegiado, portanto, para dispor o seu 
homem primitivo, básico, sem nacionalidade, no contato com o que 
possui de mais interior: o desejo sexual.

A FLOReSTA GeOmÉTRICA
No Rio, Claudel, que sempre se havia posicionado contra 

a “perfeição estúpida” do balé clássico, se encanta com a 
performance de Nijinsky, de quem não gostava até então, mas 

8  A referência a Luna Park evoca a imagem do parque aberto em 1903 em Coney 
Island, Nova York, local que reunia praia, casas de banho, bares e restaurantes, 
brinquedos e jogos, além de hotéis, constituindo um parque de diversão em si mesmo.
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cuja avaliação é completamente modificada após assistir à Tarde 
de um fauno, passando a elogiar a “cumplicidade elástica” de todo 
seu aparelho muscular e nervoso, o “corpo que não é um tronco 
ou uma estátua, mas um órgão inteiro de potência e movimento” 
(FLEURY, 2016, p.211). Convida o bailarino para longas caminhadas 
na Floresta da Tijuca. Queria convencê-lo a coreografar e encenar 
seu balé brasileiro L’homme et son désir, mas também desejava 
fazê-lo entender a atmosfera da floresta brasileira. Claudel 
admirava especialmente a vasta uniformidade da Mata Atlântica, 
a sua inextricabilidade, na qual se experimentava a profundidade 
e o mistério da experiência da imersão. Nem Claudel, nem 
Milhaud sabiam, na ocasião, que a carreira de Nijinsky viria a 
terminar justamente após esta turnê latino-americana, devido às 
primeiras manifestações da esquizofrenia que o levou para longe 
dos palcos.

O projeto do balé, mesmo depois do afastamento de Nijinsky, 
continuou a ser desenvolvido no contato com a floresta brasileira. 
Uma primeira série de experimentações plásticas para dar forma 
aos planos de Claudel e Milhaud acontece na casa de Audrey Parr 
em Petrópolis, em um pequeno teatro portátil, à moda do teatro 
de papel ou toy theater, difundido na Europa a partir da Inglaterra 
no século XIX. O jogo produzido por esse teatro joujou, foi a base 
da criação da estrutura cênica e coreográfica do balé. Sobre a 
experiência específica na casa de Parr, Milhaud recorda: “poucas 
obras nos foram tão divertidas de construir” (FLEURY, 2016, 
p.213); “Nós recortávamos os personagens de 15 centímetros em 
papéis coloridos e foi assim que criamos todo o nosso balé” (Apud 
WASSERMAN, 2011, p.23).

Desse teatro de papel nasce uma segunda experiência artística: 
uma edição manuscrita e numerada com colagens de Parr (CLAUDEL; 
PARR, 1918) (Fig.6).
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Figura 6 – Paul Claudel e Audrey Parr, l’homme et son désir, Petrópolis, 1917. 
Exemplar número 35, vendido pela Sotheby’s e Bibliorare.9

O lado da frente contém colagens com o texto escrito à mão 
por Claudel, incluindo as indicações cênicas e coreográficas do 
balé. Ao redor dos textos, desenhos que mostram bailarinos nus 
ou vestidos, com ornamentações de Audrey Parr em tinta azul. 
O verso é formado por colagens de silhuetas de músicos e seus 
instrumentos com detalhes em dourado contra o fundo azul da 
parte superior e recortes geométricos de notas musicais dispostos 
sobre uma pauta que ocupa uns 2/3 da página. Esse álbum nos 
mostra como a proposta do balé era, em realidade, fundada na 
conciliação das tradições clássicas e modernas européias, com uma 
certa concepção necessariamente vaga e ampla de primitivo, que 
associava ao exótico e ao popular (Figs. 7 e 8).

9  Imagem disponível em http://www.bibliorare.com/products/claudel-paul-
lhomme-et-son-desir-poeme-plastique-petropolis-1917-plaquette-in-4-compose-
de-7-placards-recto-verso-en-carton-montes-bout-a-bout-en-accordeon-mesurant-
1675-x-295-cm-en-tout/ Acesso em 15.Set.2017.

http://www.bibliorare.com/products/claudel-paul-lhomme-et-son-desir-poeme-plastique-petropolis-1917-plaquette-in-4-compose-de-7-placards-recto-verso-en-carton-montes-bout-a-bout-en-accordeon-mesurant-1675-x-295-cm-en-tout/
http://www.bibliorare.com/products/claudel-paul-lhomme-et-son-desir-poeme-plastique-petropolis-1917-plaquette-in-4-compose-de-7-placards-recto-verso-en-carton-montes-bout-a-bout-en-accordeon-mesurant-1675-x-295-cm-en-tout/
http://www.bibliorare.com/products/claudel-paul-lhomme-et-son-desir-poeme-plastique-petropolis-1917-plaquette-in-4-compose-de-7-placards-recto-verso-en-carton-montes-bout-a-bout-en-accordeon-mesurant-1675-x-295-cm-en-tout/
http://www.bibliorare.com/products/claudel-paul-lhomme-et-son-desir-poeme-plastique-petropolis-1917-plaquette-in-4-compose-de-7-placards-recto-verso-en-carton-montes-bout-a-bout-en-accordeon-mesurant-1675-x-295-cm-en-tout/
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Figura 7 – painéis da frente do livro paul claudel e audrey parr, l’homme et son 
désir, Petrópolis, 1917.

Figura 8 – painéis do verso do livro Paul Claudel e Audrey Parr, l’homme et son 
désir, Petrópolis, 1917.

Talvez seja impossível precisar os contornos desse “primitivo” 
de Paul Claudel, mas é preciso tentar, ao menos, compreender seu 
aspecto geral, no sentido de entendermos o seu sentido modelar 
para a prática artística do escritor e de seus companheiros na 
criação de O homem e seu desejo. De modo amplo, seu primitivismo 
participa da vasta corrente anti-positivista e anti-intelectualista que 
toma a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, repousando na 
reivindicação crítica de liberação das normas estilísticas, morais 
e mentais. O primitivo moderno é a encarnação desse outro da 
civilização ocidental, capaz de colocar em questão e contestar os 
modos de pensamento e ação do homem europeu. Portanto, pode 
ser encontrado em civilizações diversas, distantes no tempo ou no 
espaço, ou mesmo em figuras no interior do mundo ocidental capazes 
de atuar como marginais ou “primitivos do interior” (RODHES, 
1997), tais como camponeses, crianças, doentes mentais ou mesmo 
mulheres. São essas figuras aquelas que poderiam aportar para a 
civilização ocidental em crise os princípios de sua renovação, uma 
vez que permanecem em contato com certas verdades essenciais 
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do homem, rejeitadas pelo Ocidente branco e racional. Nesse duplo 
registro, de distante e originário, o primitivo de Claudel não toma 
a forma de um interesse estético específico pela chamada arte 
primitiva, mas sim de uma incorporação de uma prática poética e 
plástica capaz de operar uma modificação relevante na estética e 
na psicologia do homem ocidental.

O tema básico do “poema plástico” de Claudel é, por suposto, 
primitivo: uma alegoria do Homem primordial e de sua paixão pela 
vida, que se entrega ao êxtase no contato com a força feminina 
e com a natureza. Em termos de referências visuais, o libreto de 
Claudel e Parr liga o primitivo à Grécia das figuras de bailarinos cujo 
linearismo remete, simultaneamente, ao Art Nouveau e ao Oriente. 
Primitivo também pode ser o aspecto algo medieval das silhuetas 
hieráticas e dos dourados dos músicos no verso, que por sua vez 
possuem um quê – ou para usar uma expressão bem francesa, um 
je ne sais quoi – de África, Europa Oriental, Oriente Médio. Primitivo 
pode ser ainda o próprio aspecto lúdico e pueril de todo o arranjo 
e a manufatura mambembe da publicação. E ainda podemos falar 
de primitivo a partir do azul que costura tudo, remetendo aos 
chamados “pintores primitivos italianos”, como Giotto, aos azulejos 
portugueses que os intelectuais admiram no Brasil, à porcelana 
chinesa da Companhia das Índias, mas que não deixa de se ligar à 
experiência de todos eles da própria natureza tropical, referindo-
se tanto aos azuis de céu e mar da Baía de Guanabara, como à 
luminosidade da floresta tropical, especialmente no momento inicial 
do enredo do balé no qual a selva começa a escurecer, deixando-se 
povoar por reflexos de luar.

O primitivo aparece ainda em seu estudado medievalismo 
simbolista (FLEISCHER, 2007), que o leva a conceber o balé 
de forma semelhante ao Livro de Horas medieval: O homem e 
seu desejo é composto por oito seções, cada uma delas com 
uma imagem dominante e suas figuras personificando estados 
psíquicos e espirituais – o Homem, a Mulher, as Horas, a Lua. O 
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balé de cerca de 30 minutos desenvolve-se a partir do tema básico 
do encontro do homem adormecido com o fantasma da mulher 
morta. A cena inicial evoca a atmosfera da floresta noturna, para 
onde o fantasma feminino conduz o Homem, esse personagem 
arquetípico, que tanto pode ser um homem de carne e osso quanto 
o homem dentro do sonho. As quatro partes que se seguem falam 
justamente das tentações que esse homem deve enfrentar em seu 
sono. A sexta e a sétima partes apresentam a entrega do homem 
ao desejo, figurado pela dança exaltada da mulher. Ao final, o 
oitavo movimento, como seu próprio título descreve, enfatiza a 
relação com o Livro de Horas medieval e sua função ordenadora 
do tempo: A Lua 1 desaparece primeiro, a lua 2 desaparece por sua 
vez. As Horas negras passam. Podemos ver a entrada das primeiras 
Horas brancas. O tempo e a floresta permanecem. A passagem 
regular do tempo oferece o consolo da eternidade, relativizando 
os dramas particulares do homem.

Mas ainda precisamos falar de outro aspecto desse primitivo 
amplo e global que interessava a Claudel: a sua atualidade, em 
conexão com a modernidade. A experiência do teatro de papel e 
dessa publicação artesanal possuía antes de tudo, como o próprio 
escritor admite, a importância de ter trazido para os artistas 
envolvidos em sua realização o contato com uma forma de criação 
artística moderna, imediata e independente, na qual têm destaque 
a materialidade e a espacialização como formas de escritura. Ao 
descrever o balé, Claudel afirma:

Não tentamos reproduzir com exatidão 
fotográfica a inextricável desordem da floresta. 
Simplesmente a jogamos como um carpete, 
violeta, verde, azul, ao redor do negro central, 
nos quatro planos de nossa cena. Esta cena é 
vertical, perpendicular, dado como uma pintura 
ou um livro que se lê. Se quisermos, é também 
como uma página de música, onde cada ação está 
inscrita sobre uma pauta diferente. (2011, p.1143)
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Ao observarmos o projeto de Parr para esse cenário, as pontas 
de moderno e primitivo voltam a se encontrar (Fig.9).

Figura 9 – projeto de Audrey Parr para L’homme et son désir, 1921. Publicado em 
Les Ballets Suédois dans l’art contemporain. Paris: Éditions du Trianon, 1931.10

A verticalidade da floresta, da qual Claudel sempre falava após 
suas incursões pela Mata Atlântica, se converte em radicalidade 
plástica moderna. A profundidade é dada pelo escalonamento dos 
planos em direção ao fundo do palco. O tapete verde que forra 
os diferentes níveis, sobre o qual se fixam formas geométricas 
coloridas, contribui para transformar a floresta em uma experiência 
abstrata, correlato moderno da sua inextricabilidade. O balé ocorre 
em cada um dos quatro níveis simultaneamente, com os grupos de 
bailarinos agindo em ritmo e movimento próprios, independentes, 
portando ou manipulando formas recortadas em papelão. Esse 
espaço em níveis era particularmente desafiador para a dança, 
por exigir uma drástica limitação dos movimentos dos bailarinos, 
que precisavam se deslocar ao longo da linha horizontal de cada 
plataforma, como em uma imagem pictórica bidimensional.

10  Imagem disponível em http://www.paul-claudel.net/bulletin/bulletin-de-la-
societe-paul-claudel-n%C2%B0201 Acesso em 15.Set.2017.

http://www.paul-claudel.net/bulletin/bulletin-de-la-societe-paul-claudel-n%C2%B0201
http://www.paul-claudel.net/bulletin/bulletin-de-la-societe-paul-claudel-n%C2%B0201


319

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

No nível superior ficam as Horas, mulheres que se movem muito 
lentamente, quase imperceptivelmente, em uma única linha, de 
um lado a outro. Sua procissão extremamente vagarosa começa e 
termina antes da música. O fundo desse patamar é pintado de preto, 
sobre o qual se representa a metade superior do globo terrestre, 
numa clara citação ao célebre Livro de Horas do Duque de Berry. No 
patamar abaixo e no nível do palco, movem-se as Luas e seus servos-
Nuvens, respectivamente no céu e refletidos na água. Esses casais 
de bailarinos também apresentam movimentos mínimos, vagarosos, 
limitados, deslocando-se lateralmente pela linha das plataformas. 
Suas Horas e Luas, portanto, movem-se como construções semi-
humanas, através do uso da potência dinâmica do corpo humano 
para dar forma a elementos não corpóreos e formas estáticas.

O Homem, de sua parte, assume outra forma de lentidão e 
passividade, pois está dormindo e é, em realidade, manipulado 
pelo fantasma da Mulher. Muitas críticas foram feitas aos limites 
técnicos do bailarino Börlin, que o encena (Fig.10).

Figura 10 – Jean Börlin em L’homme et son désir, 1921. Fotografia de Isabey. Acervo 
do Museu da Dança em Estocolmo.11

11  Imagem disponível em http://www.paul-claudel.net/bulletin/bulletin-de-la-
societe-paul-claudel-n%C2%B0201 Acesso em 15.Set.2017.

http://www.paul-claudel.net/bulletin/bulletin-de-la-societe-paul-claudel-n%C2%B0201
http://www.paul-claudel.net/bulletin/bulletin-de-la-societe-paul-claudel-n%C2%B0201
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Mas aquilo que os críticos chamavam de gestualidade 
excessiva, semelhança física a uma escultura clássica ou drama 
exagerado parece não contradizer ou mesmo realça o artificialismo 
que Claudel, Milhaud e Parr almejavam. Os limites de sua técnica 
e capacidade expressiva contribuíam para a formação desse balé 
que se aproxima de uma obra de arte cinética, movendo formas 
estáticas e discutindo a figura do homem como um visitante 
estranho no eterno fluxo da natureza e do tempo.

A fornecer o ritmo para esses movimentos estava a música de 
Darius Milhaud, hoje celebrada como a peça clássica ocidental que 
mais deu destaque à percussão, confiando importantes seções do 
balé exclusivamente ao conjunto de instrumentos percussivos. Em 
termos gerais, a música é animada, revelando múltiplas influências 
de ritmos brasileiros populares. Como um correlato da disposição 
espacial do cenário, Milhaud opta por um conjunto estereofônico, 
assim descrito por ele mesmo:

no terceiro andar, de um lado: um quarteto 
vocal, do outro: o oboé, o trompete, a harpa, 
o contrabaixo. No segundo andar de cada 
lado, instrumentos de percussão. Em um lado 
do primeiro andar: a flauta de pã, a flauta, o 
clarinete baixo e do outro lado: um quarteto 
de cordas. Eu desejava conservar uma inteira 
independência, melódica, tonal e rítmica, desses 
diversos grupos. (1949, p.95)

A orquestra acabou por se apresentar no fosso, com exceção do 
uso de alguns instrumentos por bailarinos, integrando a dança. Os 
músicos nos patamares foram substituídos por silhuetas recortadas, 
semelhantes às da publicação de 1918 (Fig.11).
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Figura 11 – Montagem de L’homme et son désir no Théâtre des Champs-Élysées, 1921. 
Fotografia de Isabey. Publicada em Encyclopédie du Théâtre contemporaine 2.12

Complementando essa radicalidade cênica e musical, vinham 
os figurinos criados por Audrey Parr, considerados, na história dos 
Ballets Suédois, uma das experiências mais modernas e radicais13. 
As Horas do patamar superior aparecem envelopadas em grandes 
véus negros que lhes cobrem as cabeças, adornadas por uma 
auréola dourada em forma de gota. Ao final da peça, algumas delas 
aparecem vestidas de branco, sugerindo o amanhecer. As duas 
Luas – no céu e na água – totalmente vestidas de branco também 
possuem uma auréola redonda escura, e carregam consigo uma 
espécie de disco branco preso aos braços, representando o astro 
lunar. Os seus servos-Nuvens, que dançam ajoelhados, são vestidos 
com múltiplas capas pretas, para criar com seu movimento o efeito 

12  Imagem disponível em http://www.regietheatrale.com/index/index/thematiques/
auteurs/claudel/paul-claudel-5.html Acesso em 15.Set.2017.
13  A cenografia e os figurinos de Audrey Parr são considerados, na história dos 
Ballets Suédois, uma das experiências mais modernas e radicais. A presença dos 
instrumentistas-bailarinos (sinos, pratos e flauta de pã), as silhuetas recortadas de 
músicos que ocuparam o lugar originalmente pensado para a orquestra e o tapete 
geométrico e colorido que representava a floresta foram elementos bastante 
polêmicos, espantando mesmo aqueles que já estavam acostumados à participação 
de artistas vanguardistas nos espetáculos da companhia. Sobre isso ver DE GROOTE, 
Pascale (2002). Ballets Suédois. Ghent: University of Ghent/Academia Press.

http://www.regietheatrale.com/index/index/thematiques/auteurs/claudel/paul-claudel-5.html
http://www.regietheatrale.com/index/index/thematiques/auteurs/claudel/paul-claudel-5.html
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de bruma que Claudel imaginara. Os bailarinos ao redor do Homem 
são, ao mesmo tempo, criaturas da floresta que vem incomodar o 
homem em seu sono e instrumentos da orquestra (Fig.12).

LUCINDA, Elisa (2006). Euteamo e suas estreias. Audrey Parr, figurinos para La Cymbale 
(O Prato) e La Femme (A mulher), 1921. Acervo do Museu da Dança em Estocolmo.14

O Homem e a Mulher estão nus, embora seja apenas uma nudez 
cênica, escondida por malhas, pela pintura dourada recoberta de 
óleo do personagem masculino e pelo longo manto que envolve a 
bailarina. Ao final do balé, a Mulher se despe e cobre o Homem com 
o seu véu, invertendo os papéis.

Não foi à toa, portanto, que L’homme et son désir foi qualificado 
por vários estudiosos da dança como anti-balé. Como destacou 
Yehuda Moraly,

não se trata de balé, mas de uma obra de arte 
total, assinada pelo dramaturgo, pelo músico 
e pela cenógrafa. Uma música no limite da 
cacofonia, um homem nu, uma mulher nua e 
uma coreografia que cita gestos cotidianos, cujo 
ritmo é modificado por Claudel ou repetido até 
formar uma dança. (1998, p.56)

O que, evidentemente, trouxe uma série de polêmicas nos 
diferentes lugares em que foi montado. Às observações críticas 
14  Imagens disponíveis em http://www.paul-claudel.net/bulletin/bulletin-de-la-
societe-paul-claudel-n%C2%B0201 Acesso em 15.Set.2017.

http://www.paul-claudel.net/bulletin/bulletin-de-la-societe-paul-claudel-n%C2%B0201
http://www.paul-claudel.net/bulletin/bulletin-de-la-societe-paul-claudel-n%C2%B0201
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sobre o fraco desempenho de Börlin se juntavam a incompreensão 
do “obscuro libreto de M. Claudel”, a recusa da música ruidosa 
de Milhaud e o espanto com o próprio cenário e sua pretensão 
de reproduzir a ambiência da floresta tropical. Um dos críticos 
chega a se perguntar: como “a desordem tropical poderia ser 
geométrica” (WASSERMAN, 2011, p.28)? A nudez do bailarino 
também recebe boa parte dos comentários negativos, por vezes 
com tons moralizadores. Mesmo críticos que se alinhavam às novas 
propostas no campo da dança clássica não deixavam de se espantar 
com o anti-balé de Claudel, anotando a prevalência dos elementos 
plásticos em detrimento da dança.

É certo que nessas críticas há muito da recusa conservadora com 
relação às novidades. Mas os comentários negativos nos ajudam a 
perceber um elemento central dessa criação coletiva comandada 
pelo cacique Claudel. Há algo de produtivamente exagerado e 
caricato em O homem e seu desejo, que trata o espectador seja 
como um parceiro cúmplice, seja como um adversário a conquistar. 
Tudo nos é apresentado de modo voluntariamente estereotipado, 
convencional. A nudez, o branco da lua, o escuro da nuvem, o verde 
da floresta, a passagem das horas, a geometria das formas, o reflexo 
da lua na água, o escalonamento vertical da terra ao espaço – tudo 
enfim se mostra como uma imagem convencional, na fronteira da 
caricatura. Aí parecem residir o limite, mas também a relevância 
da floresta geométrica de Claudel, deliberadamente caricata de seu 
próprio pitoresco e cor local. É curioso ver o poeta francês, homem 
essencialmente culto e viajado, escrever a sua irmã:

Os brasileiros são exatamente conforme o 
que você imagina. Como sempre eu acho as 
pessoas exatamente iguais à ideia delas feita 
por aqueles que nunca viajaram. Por exemplo, 
chinês é um homem que tem um chapéu com 
sinos e ainda mantém sempre o dedo indicador 
no ar. Nada mais exato. (Claudel, Apud FLEURY, 
2016, p.242-243)
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Valendo-se da eficácia dos estereótipos culturais e de seus 
esperados efeitos de provocação ou piada, desvio ou nostalgia, 
empatia ou insulto, Claudel se aproxima de um discurso popular e 
ingênuo, em oposição às manifestações culturais eruditas.

No lugar de rejeitar ou condenar a estranheza, lugar-comum 
nas relações de viajantes com o Brasil, Claudel prefere incorporá-
la como força, a ponto de desafiar os próprios fundamentos da 
criação artística. Não para compreendê-la ou decifrá-la e sim para 
anexar o seu mistério. Tratava-se, portanto, não da imitação de 
uma prática poética ou artística específica, e sim da produção de 
uma obra com a mesma pulsão expressiva e espiritual dos objetos 
ditos primitivos. O balé O homem e seu desejo converte-se, assim, 
em um verdadeiro ritual sagrado, no sentido de restaurar a força 
positiva do mito e da arte. A sua criação fala da capacidade da 
arte converter o seu criador em alguém análogo ao primitivo, 
um primitivo de segunda ordem; ou, colocando em termos mais 
precisos: fala da arte se transformar, no mundo moderno, em única 
via possível para a experiência do contato com a qualidade básica 
e primitiva do espírito humano. É claro que essa incorporação 
não estava (e jamais estaria) isenta dos preconceitos e limites que 
tradicionalmente fundam os diálogos interculturais. Mais ainda, 
estava intimamente associada à preocupação de Claudel, esse 
escritor viajante, de repensar e reposicionar as tradições europeias, 
clássica e cristã, com seus pressupostos de eternidade em crise, no 
quadro do mundo moderno.

Quando o escritor e amigo de Claudel, Francis Jammes, 
procura resumir o que chama de “colmeia” da obra de Claudel, 
assim escreve:

Os espíritos que colaboraram para a excelência 
de seu mel são os profetas, os santos, os trágicos 
e filósofos gregos, Virgílio, Shakespeare, Pascal, 
os macacos de luvas brancas que colhem um 
chá virgem às bordas do rio Azul, os professores 
de violoncelo de Praga, os engenheiros da 
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Transiberiana, os camelôs de Pequim [...], os 
chefes de estação alemães, a negra do Brasil 
que colecionava borboleta, os especialistas em 
terremotos do Japão, os tripeiros de Chicago, os 
conselheiros gerais de Aisne e Ain, os diplomatas, 
as paisagens de Champagne, os acadêmicos. 
(DETHURENS, 1996, p.382)

Ao elencar tal panteão de influências, configurando o 
cosmopolitismo intertextual de Claudel, Jammes faz questão de 
qualificar o contato do amigo com o outro, com o exótico, como 
um interesse humano pelo ordinário e pelo particular. Do Brasil não 
vêm artistas, intelectuais, trabalhadores, como de outros locais. 
Comparece essa figura quase fabulosa, a negra que colecionava 
borboleta, sintetizando poeticamente sua visão sobre o país: um 
mistério indecifrável, que reúne a figura arquetípica da mulher 
negra, cuja presença nos fala imediatamente de violência e 
submissão, mas também de resistência e potência cultural, com a 
tarefa delicada e improdutiva de recolher borboletas em seu voo 
e fixá-las em sua finada beleza. Trata-se de “a” negra, portanto, 
típica e universal. Mas “do Brasil”, logo, localizada e particular. 
Seu interesse advém da poesia e profundidade do gesto simples, 
infecundo e algo perverso que executa. A negra colecionadora de 
borboletas seria, então, mais uma das pungentes imagens de Brasil 
de Paul Claudel, como a floresta geométrica, mais uma de suas 
figuras indecifráveis, entre a caricatura e a reminiscência.
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retrAtO de UMA PesQUIsA: UMA certA 
rePÚBLIcA PrOUstIANA dAs LetrAs

Luciana Persice Nogueira (UerJ)

Dentro da proposta de continuidade de exposição das pesquisas 
em andamento mantida por essa nova edição dos Seminários de 
Literaturas Francófonas, realizados na UERJ desde 2016, esse 
artigo se propõe a atualizar o relato dos resultados obtidos em 
minha pesquisa em curso, assim como apresentar os trabalhos das 
colaboradoras nesse processo: as bolsistas de Iniciação Científica 
que realizam tarefas específicas, distintas e complementares, no 
sentido de avançar na comprovação das hipóteses iniciais e no 
embasamento, ilustração e documentação dos argumentos.

Inicialmente, é preciso ressaltar que o estudo atual resulta de 
uma primeira pesquisa, que abordou um aspecto menos analisado 
da obra de Marcel Proust (1871-1922): seu trabalho como tradutor. 
Proust é um dos muitos intelectuais que, na França da Belle 
Epoque, se servem da tradução como alavanca para sua carreira 
ensaística e/ou ficcional. O estudo dessa empreitada proustiana 
pelos meandros da tradução, que se concentra em dois títulos do 
pensador britânico John Ruskin (1819-1900), gerou o ensaio de Pós-
Doutorado “Tradução, leitura e a pátina do tempo. Proust e uma 
visão de Ruskin” (consulta possível pelo acesso ao banco de teses 
virtual do Programa de Pós-Graduação de Letras Neolatinas da 
UFRJ, 2011, 82fls).

Nesse estudo, fiz uma análise detalhada da importância de 
certos conceitos de Ruskin no trabalho teórico, crítico e ficcional de 
Proust; no bojo dessa análise, destaquei a própria importância das 
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traduções feitas por Proust (La Bible d’Amiens, 1904, e Sésame et les 
lys, 1906;) no conjunto de seus estudos críticos e enquanto alicerce 
da obra e da carreira de escritor por vir (o que se convencionou 
chamar de “era das traduções” proustiana vai de 1899 a 1906, e 
antecede imediatamente o início da escritura de Contre Sainte-
Beuve, projeto teórico-ficcional que será, por sua vez, abandonado 
em 1909 em proveito do início da escritura de A la Recherche du 
Temps Perdu – cujo primeiro volume, num total de sete, só será 
editado em 1913).

Pude observar, nessa pesquisa, que o trabalho de Proust como 
tradutor é criticado por certos setores da intelectualidade francesa 
de sua época, dentro de um quadro mais amplo de rejeição da 
influência (e, por isso, da tradução) de literaturas estrangeiras. 
Nesse contexto, Proust se posiciona como defensor da tradução 
de autores estrangeiros na França e, ao fazê-lo, insere-se num 
verdadeiro campo de batalha – ideológico e político – que se travava 
no meio intelectual, artístico e acadêmico de então, que envolve 
e se evidencia nas principais publicações especializadas em crítica 
de arte e literatura. Entre apologistas (adeptos do cosmopolitismo) 
e detratores (que viam com maus olhos a influência, interpretada 
como interferência de cunho negativo, de literaturas estrangeiras 
sobre a francesa), a questão da tradução desponta, na virada do 
século, como um tema estratégico e relevante.

O trabalho da tradução na atual pesquisa, “Relevância e 
recepção da tradução junto ao meio intelectual francês da Belle 
Epoque”, será analisado em função de três necessidades principais, 
quais sejam: 1) compreender melhor a importância das traduções 
no contexto dos debates e polêmicas que animavam a sociedade 
da Belle Epoque; isso implica em entender os fundamentos 
implícitos desses debates: questões como o Caso Dreyfus (e seus 
desdobramentos políticos), a querela sobre o cosmopolitismo, 
entre outras; 2) analisar o entendimento da tradução por parte 
dos literatos e críticos literários da época, ou seja, como reagem 
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os principais autores ou grupos de intelectuais, especificamente 
com relação ao lançamento, ou projeto de lançamento, de obras 
estrangeiras na França, e da projeção (através do estímulo ou 
condenação) de seu impacto junto aos leitores; e 3) ressaltar o papel 
da tradução na recepção das obras estrangeiras que se discutiam 
nos salões mundanos e na imprensa, e que dividiam as opiniões.

A pesquisa atual é, assim, um desenvolvimento da primeira, 
e enfoca a tradução de textos literários em geral durante a Belle 
Epoque. Mais especificamente, ela aborda o próprio olhar do 
intelectual francês sobre a presença da literatura estrangeira 
na cena intelectual, artística e literária nacional, e dá ênfase à 
importância capital da tradução enquanto motivadora de acirrados 
debates e disputas característicos da França nesse período.

A fim de delimitar esse vasto universo, estabeleci a noção 
de “República Proustiana das Letras”, ou seja, o conjunto de 
intelectuais (entre escritores, tradutores, historiadores, críticos de 
arte e literatura, editores, etc) com quem Proust dialoga – em sua 
correspondência pessoal – sobre tradução e temas afins, no intuito 
de extrair um ou mais perfis de indivíduos que trabalham, pensam, 
criticam e, às vezes, condenam, a tradução de obras literárias 
nesse período. Esse conjunto de indivíduos pensantes e atuantes 
na cena intelectual, acadêmica e artística, destacados entre os 
correspondentes de Proust, representa apenas uma parcela da 
intelectualidade da época, mas é representativo do contexto 
fervilhante, em que se inserem Proust e sua obra – ponto de partida 
de meus interesse e reflexões.

Também integrante dessa República Proustiana das Letras 
é um pequeno número de revistas especializadas em literatura e 
crítica de arte, que foi escolhido como corpus para a análise de 
eventuais debates, comentários ou omissões sobre a questão da 
tradução, no contexto mais amplo das publicações que alimentam e 
se nutrem dos animados embates e do próprio espírito de polêmica 
que caracteriza o meio intelectual da Belle Epoque. Os critérios de 
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seleção deste pequeno número (em meio às centenas de títulos 
existentes à época) serão explicados adiante, mas vale mencionar 
que essas revistas e seus editoriais constituem um foro privilegiado 
de evidenciação dos diferentes tipos de posicionamento com 
relação à importância e à importação de literaturas estrangeiras na 
França finissecular.

Dentro dessa perspectiva, a atual pesquisa, realizada 
inteiramente no seio da UERJ, com bolsistas de Iniciação Científica 
pertencentes a seu quadro discente, pretende observar “a relevância 
e a recepção da tradução junto ao meio intelectual francês da Belle 
Epoque”. O eixo central do estudo parte da figura de Proust enquanto 
tradutor e enquanto escritor e crítico interessado por tradução, 
e se desenvolve em duas direções distintas: primeiramente, pelo 
exame de algumas cartas trocadas entre Proust e correspondentes 
que, de alguma forma, remetem à questão da tradução (tradutores 
inclusive, mas não sobretudo). A bolsista Gabrielle Pereira Coelho, 
cujo texto é subsequente a este, faz um exame preliminar do 
conjunto dessas cartas e realiza uma análise crítica e tipológica dos 
próprios correspondentes (em função de sua pertinência à temática 
da tradução); de certa forma, esse estudo completa o primeiro, feito 
durante o Pós-Doutorado, amplia a análise dos diálogos encetados 
por Proust com colegas, amigos e rivais, e tem por objetivo básico 
fornecer uma melhor compreensão do universo da tradução por 
meio dos testemunhos registrados nessa troca epistolar. Esta será 
analisada em sua totalidade, até a morte de Proust (fins de 1922), 
já que a limitação do escopo da pesquisa ao que se convencionou 
considerar como o final a Belle Epoque francesa, o ano de 1914, 
no que tange a esse primeiro corpus, não atende, de maneira 
operacional, aos interesses de nossa pesquisa.

Em segundo lugar, e também a partir da figura axial de Marcel 
Proust, serão vistas algumas revistas importantes à época – o que 
constitui um segundo corpus – sendo que o critério de seleção 
(explicado mais adiante) remete, prioritariamente, à importância 
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das revistas na trajetória e na formação artística e intelectual de 
Proust. As bolsistas voluntárias Teresa Cristina de Andrade G. da 
Costa e Thaís Alves dos Santos vão apresentar, em texto conjunto 
(e que se insere em sequência ao texto sobre os correspondentes 
de Proust), algumas conclusões parciais a partir de dados coletados 
em leituras feitas nos sites das ditas revistas, visando documentar e 
ilustrar argumentos e hipóteses. Elas também apresentam tabelas 
e listagens que permitem começar a organizar instrumentos 
de pesquisa sobre o tema, que deverão subsidiar esta e outras 
pesquisas sobre a tradução de textos estrangeiros na França da 
Belle Epoque.

Esse segundo eixo de interesse possui uma gama de objetivos 
específicos:

– realizar um panorama inicial e parcial do universo das 
publicações especializadas formadoras de opinião na França da 
virada do século;

– pesquisar, em acervos digitais de periódicos e revistas, índices 
e conteúdos (quando disponíveis) que revelem fontes literárias 
estrangeiras que interessavam os leitores franceses da época em 
questão.

– analisar a tradução enquanto tema de discussão e elemento 
constituinte da mentalidade cosmopolita da Belle Epoque.

– criar um banco de dados onde se registrarão os periódicos 
e revistas identificados, com índices e conteúdos resumidos, 
sistematizando e disponibilizando a identificação dos textos 
traduzidos e suas características: completos ou fragmentários, 
traduções assinadas ou não, acompanhadas de comentários ou não, 
únicas ou retraduzidas, etc.

– listar sites de ou sobre as revistas e os periódicos em questão 
e explicação de seu funcionamento.

– atualizar e listar bibliografia impressa sobre essas mesmas 
publicações.
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– redigir um delineamento inicial de conclusões quanto aos 
tipos de perfil editorial e leitor das publicações selecionadas.

– e, em fase conclusiva, complementar os atos anteriores 
com uma confrontação entre o debate em torno da tradução de 
obras estrangeiras que se tiver ressaltado em meio aos artigos 
selecionados e os testemunhos destacados na correspondência 
de Marcel Proust – cronista, crítico, escritor e tradutor que figura 
dentre os principais debatedores dessa questão, em seu tempo.

Um certo universo de revistas e periódicos
Esta pesquisa requer uma dupla abordagem bibliográfica: 

tanto textos que tratam da história da tradução na França – 
cujas implicações teóricas serão trabalhadas em etapa final de 
nossos estudos – quanto trabalhos sobre o vasto universo das 
publicações especializadas. Tivemos que restringir esse universo, 
primeiramente, segundo um critério cronológico: limitamos a 
pesquisa à Belle Epoque francesa. Estipulei o início deste período 
em 1870, embora isso seja, até certo ponto, uma arbitrariedade 
(essa data inaugural varia segundo os estudos sobre o período, mas 
não deixa de ser um marco histórico importante: a Guerra Franco-
Prussiana, que a França perde, e cujas consequências desembocam 
na I Guerra Mundial, 1914-1918); na verdade, esse ano coincide 
(quase exatamente) com o nascimento de Proust (1871), e nos serve 
de parâmetro para as discussões especificamente desenvolvidas em 
torno de sua figura de estudante, jovem escritor, cronista, crítico e 
teórico da literatura, e intelectual maduro, reconhecido enquanto 
tal, em seu meio. O período da Belle Epoque francesa se encerra, 
evidentemente, com o início da Grande Guerra. Entretanto, mesmo 
com esse corte cronológico preciso, foi necessário estabelecer um 
número limitado de periódicos, considerando o prazo de realização 
de nossa pesquisa (que é de dois anos).

Inicialmente, fiz um elenco das publicações em que Proust 
publicou artigos e resenhas, e obtive os seguintes resultados 
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(apresentados em ordem alfabética – o que, com respeito à 
importância e à repercussão dos textos editados, é totalmente 
aleatório, mas que serve, porém, aos propósitos da simples listagem):

– jornais: Comoedia, (L’)Éclair, (Le) Figaro, (Le) Figaro Littéraire, 
(Le) Gaulois, Gil Blas, (Le) Gratis, (L’)Intransigeant, (Le) Journal des 
Débats, (Le) Lundi, (Le) Mensuel, (Le) Miroir, (Le) Point, (La) Presse, 
(La) Vie Contemporaine.

– revistas especializadas: (Les) Annales Politiques et littéraires, 
(Les) Arts de la Vie, (Le) Banquet, (La) Chronique des Arts et de sa 
curiosité, (La) Gazette des Beaux Arts, Littérature et Critique, (Le) 
Mercure de France, (La) Nouvelle Revue Française, (La) Renaissance 
Latine, (La) Renaissance Politique, Littéraire et Artistique, (La) Revue 
Blanche, (La) Revue d’Art Dramatique, (La) Revue de Paris, (La) 
Revue des Lettres, Revue Générale de critique et de bibliographie, 
(La) Revue Hebdomadaire, (La) Revue Lilas, (La) Revue Verte.

Esse é apenas o pequeno universo em que Proust pôde editar 
textos seus, entre editoras de peso e com portentosa longevidade, 
e outras, efêmeras e alcançando apenas um público restrito. Porém, 
toda uma gama de periódicos e revistas, cujo conjunto eclético 
perfaria muitas dezenas de títulos, constituem o universo das 
publicações em que, de alguma forma, Proust transita, seja como 
articulista seja como leitor – como se depreende em comentários 
encontrados em sua correspondência pessoal.

O critério para a seleção das revistas que vão nos servir no 
estudo da questão da tradução nas publicações consideradas como 
integrantes da República Proustiana das Letras, então, seguiu uma 
lógica articulada com os conhecimentos já acumulados na pesquisa 
anterior: por um lado, será observada uma publicação que influiu 
de maneira incisiva na formação intelectual de Proust, o Bulletin 
de l’Union pour l’Action Morale – tarefa que estou desenvolvendo 
pessoalmente, numa retomada de estudos iniciados na pesquisa 
de Pós-Doutorado. Por outro lado, serão observadas duas revistas 
em que Proust teve seus textos publicados, e que possuem 
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grande expressão e proeminência em meio ao conjunto geral das 
publicações da época: a Mercure de France e a Revue Blanche – cuja 
pesquisa está a cargo das duas pesquisadoras de Iniciação Científica 
já mencionadas.

Nos três casos (Bulletin de l’Union pour l’Action Morale, 
Mercure de France e a Revue Blanche), a pesquisa é feita com base 
nas informações que constam nos sites disponíveis diretamente na 
internet, ou via arquivo digital da Biblioteca Nacional de Paris e seu 
site Gallica.

nOTAS InICIAIS SOBRe O BULLeTIn De L’UnIOn POUR 
L’AACTIOn mORALe

Ao desenvolver minha pesquisa (2010-2011) sobre as duas 
traduções de títulos de John Ruskin realizadas por Proust, pude 
constatar que o primeiro contato do francês com a obra do inglês 
foi por intermédio da leitura de textos esparsos publicados, a partir 
de 1893, no Bulletin de l’Union pour l’Action morale. Esse periódico 
foi fundado por um dos professores de Proust, o jornalista Paul 
Desjardins (1859-1940). Proust mantém a assinatura da revista 
entre 1893 e 1903, e pode-se considerar que muitos dos estudos 
feitos acerca da estética e do pensamento de Ruskin tiveram origem 
nos pequenos trechos e citações presentes ao longo dos vários 
números desse periódico.

O BUAM (1892-1905) é um dos grandes formadores de opinião 
da época: de linha spinozista e kantiana, promove um reformismo 
social calcado no “espiritualismo republicano” e num “cristianismo 
laico” e ético, defende o solidarismo, e foi uma das primeiras vozes 
a se definirem como dreyfusarde (CHAUBET, 1999).1 Seus artigos 
versam sobre muitos assuntos que pertencem à “ordem do dia”, aos 

1  Apenas para fornecer um exemplo desse alinhamento ideológico, tem-se a 
recomendação, feita aos leitores pelos editores, da leitura da brochura La Conscience 
Chrétienne et l’Affaire Dreyfus, do Abade Pichot, editada pela Société d’Editions 
littéraires, Paris, 1899, 32p. (ver as sugestões de leitura, que encerram o volume 
de 01/01/1899, s/p, http://www.gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34532066t/date). Há, 
também, vários artigos publicados no boletim em que o Caso Dreyfus é comentado.
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debates considerados de extrema atualidade diante da profusão de 
questões que suscitavam o interesse dos contemporâneos, inclusive 
questionamentos sobre ética (de um ponto de vista religioso ou não) 
e a função social da arte. Este tema aproxima o posicionamento 
crítico e teórico de alguns escritores e pensadores britânicos de 
grande proeminência à época, como John Ruskin e William Morris 
(entre outros – e que serão citados ao longo de toda a trajetória do 
boletim). Há, porém, uma evidente tônica sobre questões relativas 
ao ensino (seja de nível primário ou o ensino de filosofia nas escolas 
públicas). Em uma “declaração de princípios”, os editores explicam 
que visam fornecer, em sua publicação, conselhos que guiem a 
atividade prática em sociedade, testemunhos, e “comentários 
sobre os mais consideráveis livros da humanidade”, orientações de 
toda ordem – moral, ética, religiosa – aos “cidadãos”, pois ênfase 
constante é dada à necessidade de se aprimorar uma consciência 
republicana (01/02/1896, p.24ss, http://www.gallica.bnf.fr/
ark:/12148/cb34532066t/date; as traduções não referenciadas são 
minhas; e todas as menções aos números do BUAM remetem a 
este site, de agora em diante suprimido da referência). Os editores 
acrescentam que incluem, entre suas rubricas, a de “Narrativa”: 
texto literário “assinado, seja traduzido seja original [em francês], 
e constituindo propriedade literária dos autores, com direito de 
reprodução reservado” (01/02/1896, p.25).

Essa preocupação com o direito autoral, só mencionada em 
1896, talvez explique uma presença discreta mas progressivamente 
crescente de indicações – quase sempre sumárias – de nomes ou 
iniciais de tradutores, ao final dos abundantes textos de origem 
estrangeira (inicialmente, há uma ausência total de menção ao 
tradutor). Aliás, até 1899, é clara a forte presença destes textos, 
traduzidos para o francês com raras indicações quanto à tradução 
ou aos tradutores. Infelizmente, o atual estado de digitalização dos 
volumes ainda se encontra muito lacunar, o que dificulta, ainda no 
dia de hoje, que se façam inferências sobre uma eventual mudança 
(datável e explícita) de orientação com relação ao tratamento dado 
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às traduções.2 Por isso, é preciso considerar que as conclusões 
sobre a questão da tradução a partir de pesquisas feitas no acervo 
do BUAM ainda estão em fase preliminar.

No boletim de 15/03/1897, os editores apresentam um relato 
sobre a assembléia realizada em Zurique da Alliance Ethique 
Internationale da qual a Union pour Action Morale é membro – 
assembléia que tratou de “questões que agitam a Europa de hoje” 
(15/03/1897, p.355ss). E, no número de agosto de 1905, explica-se 
aos leitores que a Union pour l’Action Morale tornava-se, naquele 
momento, a Union pour la Vérité (1905-1940) – ainda sob o 
comando de Paul Desjardins. Essa mudança, porém, que aproxima o 
grupo francês da Union Internationale des Sociétés d’Ethique, talvez 
tenha diminuído o interesse de Proust pela publicação (que deixou 
de assiná-la em 1903). Infelizmente, a grande lacuna de números 
digitalizados entre 1899 e 1904 não permite uma identificação mais 
precisa desse tópico. Pode-se, entretanto, constatar que os volumes 
que se encontram disponíveis entre 1904 e 1905 não possuem mais 
trechos de literatura (ensaística ou ficcional) estrangeira traduzida.

Há uma única exceção à predominância dos textos escritos 
originalmente em língua francesa nesse período final: “Sanglots 
d’enfant” de “Eliz. Browning. Tr. por J.S.” (BUAM, 01/1905, p.129-
133), assim apresentado ao leitor:

2  Os números disponíveis à consulta, na data de hoje (janeiro de 2018), escaneados 
em sua integralidade, são: 07/11/1892, 25/12/1892, 21/01/1893, 13/02/1893, 
04/03/1893, 25/03/1893, 15/05/1893, 15/06/1893, 01/11/1893, 15/11/1893, 
01/12/1893, 15/12/1893, 01/01/1894, 15/01/1894, 01/02/1894, 01/12/1894, 
15/12/1894, 01/01/1895, 01/02/1895, 15/02/1895, 01/03/1895, 15/03/1895, 
01/04/1895, 01/11/1895, 15/11/1895, 01/12/1895, 01/01/1896, 15/01/1896, 
01/02/1896, 15/02/1896, 01/03/1896, 15/03/1896, 01/04/1896, 01/05/1896, 
15/05/1896, 15/06/1896, 15/11/1896, 01/12/1896, 15/12/1896, 01/01/1897, 
15/01/1897, 01/02/1897, 15/02/1897, 01/03/1897, 15/03/1897, 01/04/1897, 
01/04/1898, 15/04/1898, 01/05/1898, 15/05/1898, 01/06/1898, 15/06/1896, 
01/07/1898, 15/07/1898, 01/08/1898, 15/08/1898, 01/11/1898, 15/11/1898, 
01/12/1898, 15/12/1898, 01/01/1899, 15/01/1899, 01/02/1899, 15/02/1899, 
01/03/1899, 15/03/1899, 11/1904, 01/1905, 03/1905, 04/1905, 07/1905, 08/1905. 
Em algum momento entre 1899 e 1904 o boletim deixou de ser quinzenal e passou 
a mensal.
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O texto que oferecemos aqui não é uma tradução 
mas uma adaptação [e redução] do poema de 
Madame E. B. Browning intitulado “Cry of the 
Children”. Esse poema foi escrito em 1860 em 
protesto contra o trabalho infantil nas Minas, 
nas Usinas, e nas Manufaturas. (1905, p.129)

Nas duas últimas páginas do texto, o tradutor intervém 
diretamente, dirige-se ao “amigo leitor” usando “tu”, compara a 
situação passada, na Inglaterra, com a da França de seu tempo, 
e insere outra citação, de um livro referenciado em nota da 
seguinte forma: “Ver Lavollée – Les classes ouvrières en Europe. 
Tome III. Angleterre” (BUAM, 01/1905, p.132). A seguir, J.S. 
volta a intervir no texto lembrando que a miséria popular não 
faz parte do passado, e recorre a nova citação, proveniente do 
“Relatório sobre a Menoridade da Comissão de Investigação da 
Inglaterra”; (BUAM, 01/1905, p.133). Claramente, o tradutor – 
assim identificado no índice do volume – é, também, um ensaísta, 
que compõe seu artigo a partir de três citações diferentes, 
intervindo minimamente no texto, a não ser para relacioná-las 
umas às outras. Essa é a última ocorrência que pude registrar de 
uma tradução nos volumes do BUAM.

Há outras ocorrências de traduções, mas, em sua maioria, 
trata-se de meras transcrições, com o nome do autor estrangeiro 
ao final, sem qualquer menção ao fato de que se trata de tradução. 
Em uma próxima etapa, será feita uma listagem completa desses 
textos. Por enquanto, apresento abaixo, a partir do acervo ainda 
lacunar disponível no site Gallica, uma lista sumária, com indicação 
do tipo de referência feita ao tradutor e à tradução:

– 15/12/1894 (p.54-58): “tradução abreviada” de um poema de 
Robert Browning (“Veillé de Noël”), conto que continua no boletim 
de 01/01/1895 (p.97-112) e sobre o qual os editores explicam, 
ao final: “Utilizamos em duas ou três passagens, fragmentos de 
tradução feita pelo Sr. Milsand (nº.358 de Dilecta)”. Os fragmentos 
em questão não são destacados do conjunto do texto traduzido 
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e não há como distinguir as partes traduzidas por Milsand das 
demais. O autor da composição do texto, e talvez co-tradutor, não é 
mencionado. Robert Browning, poeta e dramaturgo inglês, é marido 
de Elizabeth Barret Browning – poetiza e autora do texto traduzido 
parcialmente no volume de 1905, o que cria uma coincidência e 
uma circularidade totalmente casual entre esta primeira tradução 
identificada como tal no BUAM, e a última (já comentada).

– 01/11/1895 (p.27-33): fragmento de texto de Kant, “Eléments 
métaphysiques de la doctrine de la Vertu”, “trad. Barni” (o nome 
está incompleto).

– 01/11/1895 (p.34-35): narrativa (incompleta?): “Le Lendemain 
du jour des morts”, de Elizabeth Browning, extraído de “Littérature 
anglaise et Philosophie, de J. Milsand, p.169”. Milsand é, portanto, 
tradutor e ensaísta.3

– 15/11/1895 (p.63-67): fragmento de Idylles du roi, de 
Tennyson. Em nota, sabe-se que o texto foi traduzido por Milsand: 
“Uma parte desses trechos é reproduzida, salvo certas modificações, 
a partir da tradução de J. Milsand, em sua obra Littérature anglaise 
et Philosophie, p.64; nós traduzimos a outra parte, impressa em 
lettra menor” (p.67). Aqui, já há uma preocupação em distinguir as 
duas partes traduzidas em questão –cada qual traduzida por um 
tradutor diferente.

– 01/12/1895 (p.171-189): trecho de “Les Lys du Jardin de la 
Reine I, de John Ruskin”. Esta é a primeira de uma série de quatro 
publicações de fragmentos desse mesmo texto. A particularidade é a 
apresentação do nome do autor logo abaixo do título (diversamente 
à prática habitual do BUAM de identificar o autor ao final do texto). 
A tradução, não assinada, é assim apresentada ao leitor: “Nós lhes 
oferecemos [...] a tradução fiel de uma conferência de Ruskin” 
(p.170) – no único comentário que leva em conta a preocupação 

3  Este é o mesmo Joseph Milsand que traduzira Robert Browning; ele também é o 
autor de L’Esthétique anglaise. Etude sur John Ruskin, 1864, que Proust usa e cita em 
suas pesquisas sobre Ruskin.
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com a noção de fidelidade ao texto traduzido que pude encontrar 
nos volumes do BUAM. Ao final dessa apresentação, os editores 
afirmam: “Talvez, se essa leitura lhe agradar, e se Deus nos conceder 
vida e vontade, nós lhes ofereceremos, um dia, uma tradução do 
conjunto [dos textos aqui editados em diferentes números], num 
pequeno volume de cabeceira” (p.170). Isso vai acontencer, de fato, 
em 1898, como se constata em anúncio de brochura que edita e 
realiza essa aspiração (ver mais adiante, no comentário relativo ao 
volume de 15/08/1898).

– 01/01/1896 (p.231-240): trecho de “Les Lys du Jardin de 
la Reine II, de John Ruskin” – mesmo tratamento diferenciado 
identificando o autor no início do texto.

– 15/01/1896 (p.256): trecho sem título de texto de Coleridge 
“trad, na Revue de Paris, 1º de novembro [1896], p.186” – o que 
mostra a grande comunicação entre as revistas da época. Não há 
qualquer menção ao tradutor (nem a qualquer eventual pedido de 
autorização de reprodução do texto).

– 01/02/1896 (p.323-334): trecho de “Les Lys du Jardin de la 
Reine III, de John Ruskin” – mesmo tratamento diferenciado já 
mencionado.

– 15/02/1896 (p.355-367): trecho de “Les Lys du Jardin de la 
Reine IV, de John Ruskin” – mesmo tratamento diferenciado.

– 01/03/1896 (p.414): fragmento intitulado “La Modestie, de 
Ruskin”, “citado na Revue des Deux Mondes de 1° de Dezembro de 
1895”. O tradutor, entretanto, é muito conhecido na época, e é 
referência conhecida no meio acadêmico como estudioso da obra 
de Ruskin: trata-se do ensaísta Robert de la Sizeranne, com quem 
Proust vai rivalizar alguns anos depois ao disputar a reputação de 
“maior conhecedor de Ruskin”.4

4  Robert de la Sizeranne (1866-1932) escreve quatro artigos intitulados “Ruskin 
ou la religion de la beauté”, publicados pela Revue des Deux mondes, ao longo de 
1895, que serão reunidos e publicados em livro homônimo pela editora Hachette, 
em 1897.
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– 15/03/1896 (p.442-452): texto de William Morris, sem título, 
sobre arte na rubrica “L’Art expliqué par les Artistes”, que os 
editores apresentam com um intróito, explicando que se trata de 
artigo “corrigido cá e acolá” e “tomado de empréstimo” à revista 
internacional Société Nouvelle, e que fala, entre outros, de Ruskin. 
O nome do autor consta no início do texto, abaixo do título (coisa 
excepcional, como já dito a respeito da publicação dos textos de 
Ruskin). Fica implícito que há correções na tradução, tal como 
editada na primeira revista (a outra hipótese seria que houvesse 
erros de tipografia na edição da tradução).

– 01/04/1896 (p.47-60): “Lettre à un jeune homme. Sur 
‘Les Evangiles’ de Léon Tolstoï”. Na nota 1, lê-se: “Traduzido do 
russo por Wizewa e Art. Libr. Acad, Perrin, 1896, 1 vol” (parte da 
abreviação refere-se à editora Librairie Académique Perrin, e “Art” 
talvez seja “Artigo”; p.47); e no início do texto: “Reconheço que os 
tradutores deviam ter escolhido outra apelação. Eles mesmos nos 
advertem [em nota] que a obra ‘foi publicada pela primeira vez em 
Genebra, em 1890, com o título ‘Court exposé des Evangiles’ [...]”, 
tecendo comentários sobre aspectos do texto. Ressaltam-se, nesse 
caso, duas coisas: o russo é uma língua que vale ser mencionada 
(diferentemente do caso do inglês), e, mais relevante, a tradução 
do BUAM inclui um comentário sobre as dificuldades ou sutilezas 
da tradução de conceitos filosóficos ou religiosos – já presente na 
primeira tradução feita do texto (na publicação suíça), em nota dos 
tradutores transcrita e reproduzida na íntegra.

– 01/04/1896 (p.60): “La philosophie est un mal dans l’esprit 
de qui ne la vit pas”, fragmento de texto de Sêneca, seguido da 
indicação: “Tradução Cauvet”.

– 01/04/1896 (p.73-74): “Pendant une promenade”, fragmento 
identificado como sendo “traduzido do alemão de P.K. Rosegger”. 
Menção à língua traduzida, especificamente o “alemão de 
Rosegger”. Não estão claras as implicações dessa menção a uma 
“língua específica de um autor”.
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– 01/04/1896 (p.76-78): “La preuve de la foi est dans les 
oeuvres”, assim identificado: “Spinoza. Traité Théologico-Politique, 
Cap.XIV) (Segundo trad. Saisset)”.

– 01/04/1896 (p.79-92): “Le Compagnonnage moral libre por 
Felix Adler. (Tradução inédita)” – a menção a esse ineditismo ressalta 
o fato de que o boletim, que normalmente usa abundantemente 
traduções já publicadas em livros e revistas, está apresentando essa 
tradução, de sua responsabilidade, pela primeira vez. O nome do 
tradutor, porém, não figura no texto.

– 01/04/1896 (p.93-95): “Toute culture qui brise l’unité de celui 
qui la reçoit est dangereuse”. Ao final, consta: “traduzido do alemão 
de P.K. Rosegger”. Mesma estranheza quanto à língua sendo “do 
autor” – e não o alemão padrão.

– 15/05/1896 (p.213-224): “Le Compagnonnage moral libre II, 
por Felix Adler. (Tradução inédita)”. Mesma falta de referência ao 
nome do tradutor.

– 15/05/1896 (p.233-234): “Le Silence”, fragmento de Carlyle. Ao 
final, consta: “Histoire de la Révolution Française. Trad. Reynaud) ”.

– 15/06/1896 (p.370-380): “‘Art et morale’, I por John Ruskin”; 
ao final: “extraído de Deux Sentiers, conferência sobre Arte; - 
tradução inédita. Direito de reprodução reservado”. O livro em 
questão nunca foi traduzido inteiramente na França, e a menção à 
tradução inédita, que é relevante, não se encontra, porém, seguida 
da identificação do tradutor.

– 15/05/1896 (p.401-411): “Peine et joie”, conto “traduzido de 
miss B. Harraden”. 

– 01/12/1898 (p.33-45): “Art et morale, II, por John Ruskin”. Ao 
final, repete-se que a “tradução é inédita”.

– 15/03/1897 (p.325): “La vraie force est calme”, parágrafo 
de Carlyle extraído de “Les Héros”. Indicação do tradutor: “Trad. 
Isouet-Loubatières”.
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– 15/03/1897 (p.366-369): “Lettre à mon fils”. Ao final consta: 
“P.L. Rosegger. Traduit de l’allemand.” Aqui, mudou-se a forma 
de apresentar a tradução a partir do alemão – que não é mais “o 
alemão de Rosegger”.

– 01/04/1898 (p.32-42): “Le roman d’un maître d´école. 
Extraits”, de Edmondo de Amicis, “Tradução H. Durand” (vai haver 
edições de novos fragmentos em mais cinco números, sempre com 
a mesma indicação).

– 15/07/1898 (p.352): fragmento sem título de Les Poètes 
lyriques de l’Autriche, de Betty Paoli, “tradução Alfred Marchand”.

– 15/07/1898 (p.376-383): “La Gloire des Montagnes”. Ao final: 
“John Ruskin. Les Peintres modernes”. Aqui, o tratamento de um 
texto de John Ruskin já segue o modelo habitual. Embora não seja 
mencionado, o tradutor do livro em questão é o mesmo Milsand que 
já assinou traduções anteriores na revista. O título foi acrescentado 
a fim de indicar o tema da narrativa.

– 01/08/1898 (413-417): “Pensées de Ruskin”. Aforismos 
transcritos a partir do livro “The Seven Lamps”. O título está 
incompleto (trata-se de The Seven Lamps of Architecture) e o nome 
do tradutor não consta.

– 15/08/1898 (s/p): anúncio de que se encontra à venda, na sede 
da Union, “Les Lys du jardin de la Reine, por John Ruskin (traduzido 
do inglês pela primeira vez). Três fragmentos que também se 
referem à educação das mulheres, foram igualmente traduzidos do 
inglês e acrescentados”. Proust vai retraduzir estes textos em 1905-
1906, e deve ter utilizado essa brochura em seu trabalho inicial.5

– 15/12/1898 (p.187-192): “De l’influence des montagnes” I. 
“De l’influence des montagnes sur le tempérament religieux”. Ao 
final, “John Ruskin (Les peintres modernes)”. Como antes, não há 
menção ao tradutor e ensaísta Milsand.
5  Essa brochura, de 67 páginas, está parcialmente acessível na internet, e, à 
página 5, lê-se que “é dedicada à mulheres pela Union pour l’Action Morale”. Não 
há qualquer referência ao tradutor, nem na capa, nem no interior da brochura. Ver 
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Ruskin_-_Les_Lys_du_jardin_de_la_reine.djvu.
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– 01/01/1899 (p.226-232): “De l’influence des montagnes” II. 
“De l’influence des montagnes sur le tempérament religieux”. Ao 
final, “J. Ruskin (Les peintres modernes)”.

– 05/01/1899 (p.275-279): “De l’influence des montagnes” III. 
“De l’influence des montagnes sur le tempérament religieux”. Ao 
final, “J. Ruskin (Les peintres modernes)”.

– 15/02/1899 (p.359): “Abeilles sauvages. Un rêve (adaptação 
do inglês de Olive Schreiner)”. Novamente, menção a um idioma 
“do” escritor (no caso, uma escritora feminista sul-africana). Não 
está claro o tipo de intervenção feita para que a tradução merecesse 
a designação de “adaptação” (embora se possa supor que se trate 
de uma versão reduzida do original).

– 15/02/1899 (p.365-366): “Ce que c’est qu’un livre”, fragmento, 
intitulado pela própria revista, de “John Ruskin (Sesame and Lilies)”.

No atual estágio da pesquisa pude constar que, dos oito 
tradutores nomedos nos créditos que se seguem às traduções 
no rol de ocorrências acima, apenas quatro constam na lista dos 
tradutores profissionais fornecida no livro Histoire des traductions 
en langue française. XIXe siècle. 1815-1914 (CHEVREL, 2012): 
“Barni” (que deve ser Jules Barni, 1818-1878), “H. Durand” (não há 
dados adicionais na listagem; talvez se trate de Hippolyte Durand, 
1833-1917), “Reynaud” (que deve ser G. Reynaud; não há outros 
dados na listagem. Se for o caso, trata-se de Gabriel Reynaud, 
1860-1925) e “Wizewa” (que, apesar da diferença na ortografia, 
deve ser Théodore de Wyzewa, 1826-1917). Tradutores, portanto, 
profissionais, de livros registrados, e não tradutores amadores ou 
improvisados. A ausência de nomes completos indica, no entanto, 
uma certa informalidade no trato da autoria das traduções – que 
pode ser uma marca predominante na época (algo que ainda precisa 
ser confirmado em outra fase da pesquisa).

Por outro lado, foi possível constatar alguns artigos preparados 
pelos colaboradores do BUAM sem, porém, qualquer assinatura, 
o que talvez reforce a ideia de um traço amadorístico de muitas 
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traduções publicadas em revistas (até hoje, isso é uma característica 
de revistas acadêmicas, onde se vêm traduções realizadas por 
professores que não se consideram tradutores, por exemplo; hoje, 
entretanto, é praxe indicar o tradutor, mesmo que não se trate de 
um profissional).

Com relação ao possível aspecto amadorístico da tradução 
existente nas revistas durante esse período, vale mencionar 
que surgiu, no volume de 01/04/1898, a rubrica “Publicações 
estrangeiras”, que os editores explicam e ao final da qual pedem 
aos membros da Union que conhecem línguas estrangeiras que 
“enviem, de tempos em tempos, ao secretário, tradução de artigos 
que lhes tenham parecido de interesse de nossos leitores” (p.46).6 
Esse apelo acena para que o público leigo se autorize a realizar 
traduções, sem que qualquer real qualificação linguística ou outra 
(além do simples “conhecimento da língua estrangeira”) entre 
em questão. Isso não deve ser problema na medida em que os 
editores se permitem “fazer pequenas correções cá e acolá” (como 
mencionam no volume de 15/03/1896) – o que reforça uma certa 
liberalidade quanto à autoria da tradução.

A importância dessa questão é abordada por Blaise Wilfert, 
que estuda a tradução literária do ponto de vista da importação e 
das estratégias de venda dos títulos estrangeiros. Ele insiste no fato 
de que “a participação nas revistas, sob forma de crônica, notas, 
apresentações de um autor, uma corrente ou uma época foi, com 
efeito, uma prática essencial para a importação literária” (WILFERT, 
2002, p.38). Essa prática incluía a publicação de trechos isolados. 
O crítico constata, assim, que o estatuto do tradutor se confunde 
com o de autor, pois algumas edições de trechos selecionados 

6  Trecho integral: “Nous nous permettons de recommander aux membres de 
l’Union qui connaissent les langues étrangères la lecture de bulletins analogues 
au nôtre qui se publient en Angleterre, en Allemagne, en Italie, etc. Ils y trouvent 
des études souvent très suggestives […] D’ailleurs, l’Union elle-même a l’intention 
de publier des extraits de ces bulletins étrangers. Elle adresse même à cet effet un 
appel à [ses membres…] et les prie d’envoyer de temps à autre à notre secrétaire la 
traduction des articles qui leur auront paru de nature à intéresser nos lecteurs”.



348

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

constituíam verdadeiras sínteses, num momento histórico em 
que as revistas especializadas ainda não estavam sob domínio do 
discurso universitário e suas convenções (as revistas acadêmicas 
conversam com estas que estudamos em nossa pesquisa, que o 
crítico considera como “de interesse geral”). Pudemos ver exemplos 
dessa prática – da (con)fusão dos estatutos de autor e de tradutor 
– na listagem apresentada acima, o caso mais evidente sendo o de 
Joseph Milsand, mas o mesmo ocorre com Robert de la Sizeranne 
– que não é nomeado –, assim como, anos mais tarde, com Marcel 
Proust (aliás, único dos três tradutores-autores a constar na listagem 
dos tradurores profissionais de Chevrel).

Um exemplo que confirma a afirmação de Wilfert se destaca 
quando se pesquisa, a partir dos nomes dos tradutores nomeados 
no BUAM, e se descobre que Théodore de Wyzewa é autor de um 
dos primeiros livros sobre Nietzsche na França, Friedrich Nietzsche: 
le dernier métaphysicien (1891), e que deve ter sido o tradutor dos 
vários pequenos trechos que se encontram ao longo dos volumes 
do BUAM, sem indicação do texto de origem nem do tradutor 
(esses trechos, como tantos outros, parecem ter sido usados pelos 
editores para completar espaços vazios entre os artigos principais, 
que sempre começam em topo de página. Ao término de cada 
artigo, segue-se pelo menos uma pequena citação, realizando o 
preenchimento da página – como que evitando deixar linhas em 
branco, o que podia ser visto como um desperdício à época). O 
BUAM é conhecido por estar entre os primeiros divulgadores da 
obra de Nietzsche na França.7

Este é o retrato do estágio atual de minha parte da pesquisa, 
com várias lacunas a serem preenchidas. Devo, porém, aguardar 
que a digitalização dos conteúdos dos volumes ausentes no acervo 
seja terminada. Na pesquisa de 2010-2011, tinha-se acesso, 

7  O tradutor Hippolyte Durand também é autor de vários ensaios de literatura e 
história, e Jules Barni tem alguns títulos sobre história do pensamento político e, em 
particular, sobre o republicanismo. Os demais da lista obtida acima parecem ter sido 
“apenas” tradutores (e não escritores-tradutores).
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através da página da Gallica, aos índices de conteúdos de todos os 
volumes do BUAM. Os volumes não estavam digitalizados, apenas 
os índices completos, com títulos e números de páginas. Isso me 
permitiu afirmar, em meu primeiro ensaio, que entre menções 
e citações, o nome de Ruskin – meu objeto principal de então – 
aparece em 22 volumes diferentes, entre 1893 e 1899. Agora, não 
tenho condição de confirmar esse dado, nem desenvolvê-lo. Havia 
registros de traduções de The Two Paths, Le Jardin des reines 
(ou Sésame et les Lys, que inclui o título anterior), La Nature du 
Gothique, e La couronne de l’olivier sauvage – sendo que apenas 
os dois primeiros livros constam em minha listagem atual de 
referências a traduções e tradutores. Há, portanto, ainda, muito 
a ser feito.

PRODUçãO ReCenTe
Apenas a título complementar, acrescento informações 

objetivas com relação à minha produção acadêmica já realizada 
desde o início da pesquisa atual, ou seja, a partir de agosto de 2016, 
especificamente relacionada com o seu tema: 

– organização de livro: Literaturas Francófonas I: o século XX em 
debate. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2017, 234p.

– capítulo de livro: “As traduções proustianas em debate”. 
In: NOGUEIRA, Luciana Persice (Org.). Literaturas Francófonas I: o 
século XX em debate. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2017, p.89-100.

– capítulo de livro: “A memória de Ruskin no texto de Proust: 
pátina e enclave”. In: NEGREIROS, Carmem et alii (Org.). Belle Epoque: 
crítica, arte e cultura. São Paulo: Ed. Intermeios, 2016, p.51-66.

– artigo em revista: “Proust e La Sizeranne: uma rivalidade à 
luz de cartas e notas de rodapé”. Revista Manuscrítica, n°30, p.47-
59, 2016.

– publicação em anais: “Em Busca de Mundos Perdidos: a 
Belle Epoque, a arqueologia e o romance proustiano”. Anais do XIV 
Congresso Internacional da ABRALIC, p.1084-1095, 2016.
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Priorizei, como se poderá constatar a seguir, as participações 
em congressos, como forma privilegiada de divulgar resultados da 
pesquisa. Comunicações apresentadas:

– “A coleção de cartas de Proust como jogo japonês”. II 
Seminário de Literaturas Francófonas: debates interculturais e 
comparatistas, UERJ, 2017.

– “A correspondência de Proust editada e comentada por 
Kolb: do vestígio à vertigem”. XIII Congresso Internacional da 
APCG (Associação dos Pesquisadores de Crítica Genética). UFOP, 
Ouro Preto, 2017. O texto foi enviado à Revista Manuscrítica e 
está no prelo, com previsão de publicação no primeiro semestre 
de 2018.

– “Instrumentos ópticos e olhares modernos em Proust”. 
Workshop do Laboratório de estudos de literatura e cultura da 
Belle Epoque. UERJ, Rio de Janeiro, 2017.

– “As traduções de Proust no contexto mais amplo da questão da 
tradução em seu tempo”. XV Congresso Internacional da ABRALIC, 
UERJ, Rio de Janeiro, 2017. O texto da apresentação foi modificado 
e enviado para publicação em revista.

– “Lanterna mágica e vue d’optique: instrumentos proustianos 
de projeção de memórias”. XV Congresso Internacional da ABRALIC, 
UERJ, Rio de Janeiro, 2017. O texto foi enviado para publicação em 
ebook da ABRALIC.

– “La Belle Epoque aux yeux de son chroniqueur 
paradigmatique. Le regard archéologique de Marcel Proust à la 
recherche d’une poétique du vestige”. Colloque International La 
Belle Epoque Revisitée. Universidade do Minho, Braga, Portugal, 
2017. O texto da comunicação foi enviado para publicação nos 
anais do evento.

– “A Belle Epoque sai das cartas, como Veneza, da xícara de 
chá”. Conferência realizada na Jornada de Estudos do Laboratório 
do Manuscrito Literário, USP, 2016.
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– “As traduções de Proust em análise”. Seminário de Pesquisa 
em Tradução do ILE, UERJ, Rio de Janeiro, 2016. O texto foi enviado 
para publicação em ebook e está no prelo.

– “O insólito na (de)composição dos personagens de Le 
Temps Retrouvé: a encenação da dança macabra como enclave 
do fantástico na prosa proustiana”. III Congresso Internacional 
Vertentes do Insólito Ficcional. UERJ, Rio de Janeiro, 2016. O texto 
foi enviado para publicação nos anais do evento, e está no prelo.

– “As traduções proustianas em debate”. Seminário de 
Literaturas Francófonas: o século XX em debate, Evento de Extenção 
do Instituto de Letras da UERJ, Rio de Janeiro, 2016.

– “Em Busca de Mundos Perdidos: a Belle Epoque, a arqueologia 
e o romance proustiano”. XIV Congresso Internacional da ABRALIC, 
Rio de Janeiro, 2016.

Dentro do esforço de divulgar minha pesquisa e de colocá-
la em diálogo com outras, pude coordenar a organização de dois 
eventos, com o apoio da SR-3 (UERJ), dos Institutos de Letras e de 
Artes da UERJ, assim como da Dialogarts (UERJ):

– “II Seminário de Literaturas Francófonas: debates interculturais 
e comparatistas”, dezembro, 2017.

– “I Seminário de Literaturas Francófonas: o século XX em 
debate”, novembro, 2016.

Além dessas participações e publicações, tive a oportunidade 
de traduzir dois livros relacionados diretamente com temas de 
minha pesquisa:

– Contra Sainte-Beuve. Tradução de Contre Sainte-Beuve, de 
Marcel Proust. Belo Horizonte/Veneza: Ed. Âyiné, 2016, 308p.

– Sobre a França. Tradução de De la France, de Emile Cioran. 
Belo Horizonte/Veneza: Ed. Âyiné, 2016, 123p.
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PrOUst e sUAs Lettres: dIÁLOGOs 
INtercULtUrAIs NA escrItA dA BeLLe ÉPOQUe

Gabrielle Pereira coelho (UerJ)

O presente artigo pretende atualizar resultados e levantar 
reflexões provenientes do meu trabalho enquanto bolsista de Iniciação 
Científica, no quadro do II Seminário de Literaturas Francófonas da 
UERJ, realizado na universidade em dezembro de 2017.

Minha pesquisa, complementar ao trabalho de duas outras 
bolsistas, é uma ramificação de uma pesquisa maior, intitulada 
“Relevância e recepção da tradução junto ao meio intelectual 
francês da Belle Époque”, e tem por base o ensaio de pós-doutorado 
de Luciana Persice Nogueira, orientadora do projeto, a qual se 
consagra aos estudos proustianos, refletindo sobre questões 
relativas às traduções feitas por Marcel Proust. Ressalto, portanto, 
que o trabalho da orientadora, sob o título de “Tradução, leitura 
e a pátina do tempo: Proust e uma visão de Ruskin” foi um esteio 
teórico basilar para o desenvolvimento e sequência da pesquisa.

Desse modo, com um olhar crítico e particularmente atencioso 
sobre o trabalho de Marcel Proust (1871-1922) enquanto tradutor 
de obras estrangeiras, ou seja, os romances La Bible d’Amiens (1904) 
e Sésame et les Lys (1906), do esteta inglês John Ruskin, o tecido 
criador da pesquisa foi ganhando forma e a questão da tradução 
se impôs como um tema de discussão no seio da sociedade letrada 
francesa da Belle Époque. No âmago desse debate, percebe-se 
um evidente jogo de posições, protagonizado por cosmopolitas, 
favoráveis à abertura cultural e à penetração de literaturas 
estrangeiras na França, e por detratores nacionalistas, conhecidos 
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por um conservadorismo mais radical e um forte sentimento de 
contrariedade à disseminação de obras internacionais em território 
francês. Esses dois polos antagônicos desenharam o cenário de 
disparidades e desacordos que animou vivamente a Belle Époque, 
dando relevo ao alinhamento e à tomada de posição que assumia 
a intelectualidade francesa, em um contexto em que ela era tida 
como referência cultural em meio à imagem dinâmica da capital 
Paris, modelo de urbanização e modernização.

No âmbito dessa díade ideológica, Marcel Proust, uma das figuras 
mais brilhantes da Belle Époque, tomou partido como cosmopolita, 
fazendo prova de uma grande abertura de espírito e de um anseio 
de absorção da literatura francesa pela inglesa. O trabalho de Proust 
como tradutor, certamente muito menos conhecido que seu lado 
romancista, é uma prova dessa abertura. Seu empenho às traduções, 
fortemente marcado entre os anos de 1900 e 1906 e conhecido como 
fase ruskiniana, se coloca como um dos centros de interesse de Proust 
e faz parte de suas ambições artísticas. Sua correspondência pessoal, 
organizada em 21 volumes por Philip Kolb, é um acervo de riqueza 
inestimável e testemunha com fidelidade a dedicação e o espaço que o 
francês conferiu às traduções.

É indubitável que, ao decidir traduzir duas obras de Ruskin 
imediatamente após sua morte,1 Proust acaba por definir sua 
posição em um jogo de campos ideológicos. Enquanto tradutor, 
ele se insere nitidamente no conjunto dos cosmopolitas, em uma 
atitude radicalmente diferente daquela que via com maus olhos a 
entrada e propagação de literaturas estrangeiras em uma França 
tão culturalmente esplendorosa quanto a da Belle Époque. Assim, 
o Proust tradutor não é apenas um reflexo do profundo admirador 
da estética literária ruskiniana, mas também um traço revelador do 
caráter crítico de um homem face a seu tempo, capaz de reconhecer 
ailleurs bens literários que podem figurar o cenário nacional, numa 
perspectiva intercultural.
1  John Ruskin não desejava ter suas obras traduzidas em vida. Quando de sua morte, 
em 1900, Proust iniciou seu empreendimento de traduzir dois romances de Ruskin.
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Essa longa discussão que fez objeto, na França dos anos 
1890, da Querelle du Cosmopolitisme, manifestação cultural 
bastante expressiva no sentido de detectar a mentalidade que 
reinava naquele momento histórico. A oposição que seccionou as 
vertentes cosmopolitas – inovadoras e importadoras de literatura 
internacional – das vertentes nacionalistas – protecionistas e 
reacionárias – foi uma vicissitude inevitável que marcou a cultura 
francesa, mobilizando expressivamente o meio literário. Marcel 
Proust não poderia, portanto, se eclipsar diante de tal discussão e 
é justamente através de seu exercício tradutor que suas convicções 
e relações com os demais membros da elite intelectual francesa 
aparecerão aos estudiosos mais atentos e curiosos.

Nesse sentido, interessa particularmente à pesquisa investigar 
de que modo as inspirações cosmopolitistas proustianas se 
manifestaram no seio da sociedade letrada francesa da Belle Époque. 
A análise de sua correspondência pessoal se impõe, portanto, como 
elemento-chave para desbravar esse território, sobretudo porque 
as traduções ruskinianas empreendidas por Proust são reveladoras, 
em função de sua recepção e acolhimento por parte das editoras, 
das tendências sociais que agitavam o país, seja em convergência 
com o ideal pantopolista defendido pelo francês, seja em diálogo 
com o discurso nacionalista e conservador.

Como resultados obtidos ao longo de meses de pesquisa, 
assinalo a confecção de tabelas e o rastreamento de listas 
de correspondentes com os quais Proust se comunicava. Isso 
permite a apreensão do círculo social do qual o escritor canônico 
da Literatura Francesa fazia parte, e não é impressionante que 
seus correspondentes, diretos e indiretos, sejam membros da 
burguesia, frequentadores de salões da Belle Époque, altamente 
letrados e integrantes de uma elite intelectual francesa e europeia. 
Homens de letras, jornalistas, escritores, aristocratas, médicos, 
professores, músicos e tradutores revestem o universo referencial 
de correspondentes proustianos, que não se limita, por sinal, 
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às dimensões territoriais francesas, mas se expande a indivíduos 
de outras nacionalidades europeias. Essa característica já é 
bastante sintomática do perfil pouco conservador de Proust, cujo 
olhar, também inclinado para questões e temáticas estrangeiras 
(sobretudo literárias) o levou a trocar cartas com correspondentes 
não necessariamente franceses, ainda que boa parte destes, como 
se deve constatar, pertença ao mundo francófono e fale francês.

Prolífico na escrita de seus romances, Proust também acaba 
o sendo em suas lettres. Evoco aqui o título deste texto, que traz 
o termo lettres em sentido polissêmico, na tentativa de ressaltar 
o papel preponderante de Proust como homme de lettres, ou seja, 
precioso escritor para a Literatura Universal, e, ao mesmo tempo, 
fazer referência à lettre como carta, salientando a importância que 
a correspondência exerceu para o andamento da pesquisa e como 
ferramenta e objeto de estudo para a percepção e compreensão 
dos debates intelectuais que tomaram forma durante a virada do 
século XIX para o século XX.

O Proust remetente de cartas, enviadas a distintos destinatários, 
é aquele que revela, através de sua sensibilidade, uma preocupação 
constante com questões editorias vinculadas à tradução. Cabe aqui 
ressaltar o trabalho propriamente dito de Proust como tradutor de 
inglês. Seu inglês, inquestionavelmente insuficiente para lhe dar 
propriedade para garantir boas traduções, constitui, sem dúvida, 
uma barreira linguística que poderia pôr em xeque seu projeto 
artístico e literário de traduzir obras do esteta que tanto apreciava. 
O conhecimento da vida do autor também permite saber que, 
durante sua escolarização no Lycée Condorcet, ele não optou pelo 
estudo do inglês, mas sim do alemão como língua estrangeira. 
Se a qualidade das traduções proustianas é questionável devido 
às limitações lógicas, em um plano estritamente linguístico, é 
importante mencionar que ele contou com a ajuda de duas de suas 
correspondentes recorrentes: sua própria mãe, Jeanne Proust, que 
conhecia a língua inglesa e realizava traduções de trechos de textos 
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de Ruskin para o filho, e Marie Nordlinger, de nacionalidade inglesa, 
para quem a dificuldade linguística não existia, e que traduzia os 
textos ruskinianos para o amigo Proust.

É fundamental apontar que a concepção de tradução para 
Proust carregava algo de diferente: ao mesmo tempo em que não 
era adepto das belles infidèles, isto é, da tendência de cortar ou 
suprimir sistematicamente partes difíceis ou complicadas do original, 
ele também não fazia traduções fiéis ou literais, acreditando que, 
para ser um bom tradutor de Ruskin, saber sua língua materna, o 
inglês, não era um fator determinante, mas sim, sua capacidade de 
traduzir a alma e a essência de seus textos.

O apego e o reconhecimento à obra de Ruskin foi explicado 
por Proust, em correspondência a Alfred Vallette, fundador da 
revista Mercure de France, a fim de convencer o editor a publicar 
sua tradução La Bible d’Amiens, ainda que tal publicação não 
acarretasse prejuízos financeiros à Mercure.

Si même, publiée seule, elle était comme vous 
dites, sans signification, cette publication, sans 
danger matériel pour le Mercure, puisque j’en 
ferais les frais, ne serait pas déshonorante pour 
lui. Car enfin l’oeuvre en tous cas est belle, 
inconnue et singulière. Croyez-vous que le 
Mercure se ferait du tort en publiant un Ruskin 
et de l’avis de beaucoup le plus beau des Ruskin. 
Je suis bien sincère en disant cela, puisque entre 
tous c’est celui là que j’ai que j’ai choisi pour le 
traduire. Mais je prétends que si l’on ne devait 
traduire qu’un Ruskin, c’est celui-là ne fût-il pas 
le plus beau qui devrait être publié. Parce que 
c’est le seul qui soit sur la France, à la fois sur 
l’Histoire de France, sur une ville de France et sur 
le Gothique français. (Carta de Marcel Proust a 
Alfred Vallette, novembro/1902, Corr.III: 179)2i

2  As traduções não referenciadas neste artigo são da autora, e as referências 
à Correspondance serão feitas com a abreviação do título seguida do número do 
volume. [Nota do editor]
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No que diz respeito aos correspondentes, é importante 
fazer uma separação temática em função dos assuntos tratados 
com Proust. Dessa maneira, fiz uma lista em que constam os 
correspondentes em geral, independentemente da profissão que 
ocupam, com quem Proust trocava abundantes cartas; assim como 
os correspondentes que também eram tradutores e que, portanto, 
tinham como ponto em comum questões atreladas à tradução (ver 
tabelas 1 e 2 mais adiante).

Dentro do universo de correspondentes com os quais a questão 
da tradução foi preponderante, é importante fazer uma distinção 
temática entre aqueles com os quais Proust tratou das vicissitudes 
editoriais envolvidas na publicação de seus textos – e dentro desse 
polo inserem-se editores e diretores de revistas, como Alfred 
Vallette, Gaston Gallimard, Constantin de Brancovan, Jacques 
Rivière, Pierre Lavallée, entre outros, e entre os que, de maneira 
mais ou menos crítica, participaram direta ou indiretamente do 
“fazer” tradutor do escritor, seja opinando sobre a qualidade e a 
fidelidade de suas traduções, seja interferindo corrigindo os seus 
eventuais desvios, constituindo um segundo eixo temático de 
correspondentes sobre a tradução.

A tabela abaixo repertoria, de maneira completa, após um 
trabalho exaustivo de pesquisa, as correspondências de Proust que 
tratavam diretamente da temática da tradução na primeira década 
do século XX.

CORReSPOnDenTe TOmO PÁGInA e DATA
(para) DE NOAILLES, Anna III p.67, 68 [28 de junho de 1902]
(para) VALLETTE, Alfred III p.152, 153 [29 de setembro 

de 1902]
(para) BIBESCO, Antoine III p.172, 173 [10 de novembro 

de 1902]
(para) DE BRANCOVAN, 
Constantin

III p.175, 176 [24 de novembro 
de 1902]
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(para) VALLETTE, Alfred III p.179, 180, 181 [27 de 
novembro de 1902]

(para) VALLETTE, Alfred III p.187, 188 [6 de dezembro de 
1902]

(para) DE BRANCOVAN, 
Constantin

III p.189 [6 de dezembro de 
1902]

(para) BIBESCO, Antoine III p.194, 195, 196 [20 de 
dezembro de 1902]

(para) DE BRANCOVAN, 
Constantin

III p.206, 208 [5 ou 12 (?) de 
janeiro de 1903]

(para) BIBESCO, Antoine III p.209, 210 [8 (?) de janeiro de 
1903]

(para) DE BRANCOVAN, 
Constantin

III p.211, 212 [15 ou 16 de 
janeiro de 1903]

(para) BIBESCO, Antoine III p.212, 213, 214, 215 [19 de 
jan. de 1903]

(para) DE BRANCOVAN, 
Constantin

III p.219, 220, 221,222 [janeiro 
de 1903]

(para) DE BRANCOVAN, 
Constantin

III p.225, 226 [27 ou 28 de 
janeiro de 1903]

(para) DE BRANCOVAN, 
Constantin

III p.228, 229 [29 de janeiro de 
1903]

(para) DE BRANCOVAN, 
Constantin

III p.230 [29 de janeiro de 1903]

(para) DE BRANCOVAN, 
Constantin

III p.230, 231 [30 de janeiro de 
1903]

(para) DE BRANCOVAN, 
Constantin

III p.233, 234 [1 de fevereiro de 
1903]

(para) DE BRANCOVAN, 
Constantin 

III p.238, 239 [4 (?) de fevereiro 
de 1903]

(para) PROUST, Jeanne III p.265, 266, 267, 268 [9 de 
março de 1903]
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(para) DE FÉNELON, Bertrand
(enviada por Bibesco)

III p.269, 270 [10 ou 11 de março 
de 1903]

(para) BIBESCO, Antoine III p.284, 285, 286 [3 de abril (?) 
de 1903]

(para) BIBESCO, Antoine et 
Emmanuel

III p.318, 319 [15 ou 16 de maio 
de 1903]

(para) DE BRANCOVAN, 
Constantin

III p.329, 330 [fim de maio de 
1903]

(para) DE BRANCOVAN, 
Constantin

III p.333, 334 [início de junho de 
1903]

(para) BIBESCO, Antoine III p.340, 341 [8 de junho de 
1903]

(para) PROSUT, Jeanne III p.373, 374 [16 de julho de 
1903]

(para) NORDLINGER, Marie III p.391, 392 [início de agosto 
de 1903]

(para) DE NOAILLES, Madame IV p.34 [9 de janeiro de 1904]
(para) DE NOAILLES, Madame IV p.38 [15 de janeiro de 1904]
(para) PICOT, Émile IV p.40, 41 [18 de janeiro de 

1904]
(para) NORDLINGER, Marie IV p.43, 44 [24 de janeiro de 

1904]
(para) NORDLINGER, Marie IV p.46, 47, 48 [24 a 25 de 

janeiro de 1904]
(para) NORDLINGER, Marie IV p.49 [de 24 a 25 de janeiro de 

1904]
(para) NORDLINGER, Marie IV p.50 e 51 [30 de janeiro de 

1904]
(para) NORDLINGER, Marie IV p.53, 54 [fevereiro de 1904]
(para) NORDLINGER, Marie IV p.55, 56 [fevereiro de 1904]
(para) NORDLINGER, Marie IV p.57, 58 [fevereiro de 1904]
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(para) NORDLINGER, Marie IV p.60, 61, 62[após 6 de 
fevereiro de 1904]

(para) VAN BEVER, Adolphe IV p.65, 66 [26 fevereiro de 
1904]

(para) HAHN, Reynaldo IV p.66 [27 de fevereiro de 1904]
(para) GAUTHIERS-VILLARS, 
Henry

IV p.70 [28 de fevereiro de 1904]

(para) BRUNSCHVICG, Léon IV p.74 [fevereiro/março de 
1904]

(para) ALPHONSE DAUDET, 
Madame

IV p.75 [março de 1904]

(para) VAN BEVER, Adolphe IV p.76, 77 [6 de março de 1904]
(para) GOYAU, Georges IV p.79, 80, 81 [março de 1904]
(para) DE NOAILLES, Madame IV p.84, 85, 86 [12 de março de 

1904]
(de) BARRÈS, Maurice IV p.88, 89 [13 de março de 

1904]
(para) DE MONTESQUIOU, 
Robert

IV p.90, 91 [13 de março de 
1904]

(para) GOYAU, Georges IV p.96, 97 [março/abril (?) de 
1904]

(para) BORDEAUX, Henry IV p.97, 98 [março/abril (?) de 
1904]

(de) HALÉVY, Daniel IV p.102 [31 de março de 1904]
(para) BORDEAUX, Henry IV p.103, 104 [3 de abril de 

1904]
(para) DE CARBONNEL, 
François

IV p.105, 106 [6 de abril de 
1904]

(para) JALOUX, Edmond IV p.109 [abril de 1904]
(para) NORDLINGER, Marie IV p.110 [10 ou 17 de abril de 

1904]
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(para) NORDLINGER, Marie IV p.111 [17 ou 24 de abril de 
1904]

(para) DE FLERS, Robert IV p.113, 114 [abril de 1904]
(para) NORDLINGER IV p.117 [abril/maio (?) de 1904]
(para) MOUREY, Gabriel IV p.123, 124 [maio de 1904]
(para) ROD, Édouard IV p.125, 126 [maio de 1904]
(para) BERGSON, Henri IV p.128 [maio de 1904]
(para) NORDLINGER, Marie IV p.129, 130 [maio de 1904]
(para) NORDLINGER, Marie IV p.132, 133 [27 de maio de 

1904]
(de) LEVASSEUR, Émile IV p.134 [27 de maio de 1904]
(de) BERGSON, Henri IV p.137 [29 de maio de 1904]
(de) BERGSON, Henri IV p.139 [2 de junho de 1904]
(para) NORDLINGER, Marie IV p.142, 143 [5 de junho de 

1904]
(para) AINSLE, Douglas IV p.162 [junho de 1904]
(para) SOREL, Albert IV p.176, 177, 178 [10 de julho de 

1904]
(para) BIBESCO, Antoine IV p.195, 196 [17 de julho de 

1904]
(para) NORDLINGER, Marie IV p.202, 203 [4 de agosto de 

1904]
(para) BIBESCO, Antoine IV p.243, 244 [9 de setembro de 

1904]
(para) NORDLINGER, Marie IV p.271, 272 [17 de setembro de 

1904]
(para) GOYAU, Georges IV p.275, 276 [20 de setembro 

de 1904]
(para) DAUDET, Lucien IV p.289, 290, 291 [setembro de 

1904]
(para) PROUST, Jeanne IV p.340, 341, 342 [15 de 

novembro de 1904]
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(para) GREGH, Fernand IV p.356, 357, 358 [27 de 
novembro de 1904]

(para) MARGUILLIER, Auguste IV p.363, 364, 365 [dezembro de 
1904]

(para) BIBESCO, Antoine IV p. 378 [11 de dezembro de 
1904]

(para) DREYFUS, Robert IV p.393, 394 [16 de dezembro 
de 1904]

(para) GOYAU, Geoirges IV p.398, 399, 400 [18 de 
dezembro de 1904]

(para) MAUREL, André VI p.24, 26 [janeiro de 1906]
(para) MARGUILLIER, Auguste VI p.78, 79 [maio/junho de 1906]
(para) CALMETTE, Gaston VI p.92, 93 [1 de junho de 1906]
(para) JALOUX, Edmond VI p.98, 99 [junho de 1906]
(para) DESJARDINS, Paul VI p.102, 103 [junho de 1906]
(para) SARDOU, Jean VI p.103, 104 [junho de 1906]
(para) BEAUNIER, André VI p.106, 107 [5 de junho de 

1906]
(para) GREGH, Fernand VI p.108 [6 de junho de 1906]
(para) LANDOWSKI, Ladislas VI p.110, 11, 112 [8 de junho de 

1906]
(para) STRAUS, Madame VI p.121, 122 [17 de junho de 

1906]
(para) MICHEL, André VI p.128, 130 [18 de junho de 

1906]
(para) DREYFUS, Robert VI p.130, 131, 132, 133 [20 de 

junho de 1906]
(para) DAUDET, Lucien VI p.145 [5 de junho de 1906]
(para) DE BILLY, Robert VI p.187, 188 [19 de agosto de 

1906]
(para) DE LAURIS, Georges VI p.241, 242, 243 [outubro de 

1906]
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(para) BIBESCO, Antoine VI p.284, 285 [novembro de 
1906]

(para) MARGUILLIER, Auguste VI p.287, 288 [novembro de 
1906]

(para) NORDLINGER, Marie VI p.307, 308 [7 de dezembro de 
1906]

(para) HAHN, Reynaldo VI p.333 [14 de dezembro de 
1906]

(para) DE NOAILLES, Madame VI p.351, 352 (apêndice) [28 de 
fev. de 1904]

TABELA 1

Pode-se constatar, assim, que os anos de 1902, 1903 e 1904 
são os mais prolíficos no sentido de fornecer dados comprovando a 
relação que Proust mantinha com seus correspondentes através da 
correspondência. A partir de 1902, é notório seu esforço e dedicação 
pessoais no empreendimento de suas traduções ruskinianas. 
Antes disso, a prática não gozava de um caráter oficial, que, pouco 
a pouco, vai se firmando com o passar dos anos, em especial 
até 1906, quando da publicação de Sésame et les Lys. A intensa 
correspondência trocada nesses anos reflete indiscutivelmente que 
a questão ocupou um espaço privilegiado na obra do artista, e que 
ele estava a par dos debates editoriais envolvendo a publicação 
de traduções e conhecia bem seu terreno de concorrentes, 
ressaltando, inclusive, as excelentes capacidades técnicas dos 
tradutores Robert d’Humieres et Robert de la Sizéranne. Percebe-
se, todavia, que nos anos seguintes, a aparição de correspondências 
tematizando a tradução são raras ou inexistentes, provando que, 
de fato, o período de 1900 a 1906 foi marcado por uma profunda 
consagração do artista pela atividade.

Entretanto, vale destacar que nos anos finais de sua vida, Proust 
voltou a comentar a questão da tradução, mas sob outro ponto de 
vista. Ele não traduz obras, mas é ele que é traduzido por nomes 
como Ernest Curtius, Charles Scott-Moncrieff, Sydney Schiff, para as 
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línguas inglesa e alemã. Os tomos relativos aos anos de 1919, 1920, 
1921 e 1922 ilustram essa nova preocupação com a tradução. Uma 
carta, datada de 1922 e destinada ao alemão Curtius, exemplifica 
essa tendência.

Monsieur,

En voyant la magnifique connaissance que 
vous avez des lettres françaises et la façon 
si ingénieuse dont vous me citez en français, 
j’aurais voulu vous répondre en allemand. Hélas 
j’ai craint une trop grande disproportion entre 
votre français et mon allemand. (Carta de Marcel 
Proust a Ernst Robert Curtius, março/1922, Corr.
XXI: 81)ii

Uma carta enviada por Constantin de Brancovan, diretor de 
publicação da revista Renaissance Latine, elucida bem o segundo 
eixo. Em reação ao envio de Proust de sua Bible d’Amiens traduzida, 
disse de Brancovan:

Cher ami,

Voici enfin la fin de la Bible d’Amiens copiée. Je l’ai 
relue très sommairement étant très pressé par les 
ennuis qui m’arrivent au moment du mariage [...] 
et j’ai corrigé les erreurs les plus grosses. Si vous 
voulez nous pourrions regarder cela ensemble 
dès ce soir. (Carta de Constantin de Brancovan, 1 
de fevereiro/1903, Corr.III: 233, 234)iii

Ao mencionar o trabalho de correção dos “erros mais graves” 
após uma leitura sumária e propor um encontro para que ambos 
verifiquem a tradução, vê-se um exemplo bem ilustrativo do âmbito 
da crítica da tradução proustiana que expõe certas fragilidades do 
artista enquanto tradutor e seu manejo insipiente da língua inglesa.

Nessa perspectiva, também se inserem cartas de Proust a 
Marie Nordlinger, uma de suas correspondentes mais recorrentes e 
importantes, uma vez que ela desempenhou um papel fundamental 
para a concretização do projeto ruskiniano no qual Proust se engajou.
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Em uma delas, ele explicita sua necessidade de recorrer às 
tarefas tradutoras da inglesa para assegurar a qualidade de suas 
traduções ruskinianas.

Chère amie,

J’ai dit à Reynaldo que j’ai égaré presque toutes 
les indications que vous aviez été si gentille de 
me donner pour mon Ruskin. Et au moment de 
renvoyer mes épreuves j’aurais besoin, vous êtes 
si bonne pour moi que j’ose vous le demander, 
que vous leviez quelques derniers scrupules 
grammaticaux ou archéologiques. (Carta a Marie 
Nordlinger, 24 de janeiro/1904, Corr.IV: 44, 45)iv

Em outra correspondência à amiga inglesa, Proust escreve:

Chère amie,

Je suis passé ce soir chez Reynaldo. Il était 
sorti, et vous déjà partie. Et voilà qu’en rentrant 
jetant un dernier regard sur mes épreuves qui 
vont partir enfin sans plus de retard possible, 
j’éprouve de nouveaux scrupules que je vous 
soumets, pour le cas où vous auriez le temps 
de m’envoyer aujourd’hui (aujourd’hui lundi) (je 
vous écris dans la nuit de dimanche à lundi) ou 
demain mardi un petit mot. Ruskin cite un livre 
de Mrs. Anderson intitulé Legendary Art. Faut-il 
traduire par Art Légendaire ou cela signifie-t-il La 
légende Dorée? (Corr.IV: 46, 47)v

Ambas as correspondências apresentam fragmentos 
esclarecedores sobre a necessidade de Proust de recorrer 
a Nordlinger, sem a qual muitos de seus textos traduzidos 
apresentariam erros e inadequações sobre os planos da arqueologia 
e gramática textuais, como assinalados pelo próprio Proust na carta. 
Nordlinger foi, de fato, a co-tradutora das obras La Bible d’Amiens 
et Sésame et les Lys. A participação ativa desta correspondente se 
manifesta pelo conteúdo metalinguístico presente na abundante 
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correspondência que os dois trocaram, na qual se esclarece o 
exercício intenso de Nordlinger como corretora dos erros cometidos 
por Proust e como tradutora de passagens difíceis, que demandavam 
do escritor francês um apurado conhecimento da língua inglesa. 
Marie Nordlinger nunca foi, contudo, reconhecida como tradutora.

Vale ressaltar que o rastreamento e a identificação de 
personalidades que atuavam como tradutores são um dado de suma 
importância para o andamento da pesquisa, basilar para a confecção 
de listas e tabelas comparativas, pois permitem classificar o vasto 
território de correspondentes proustianos em duas categorias: 
os tradutores e os não tradutores. A colheita dessas informações 
foi viabilizada por intermédio da obra Histoire des Traductions em 
Langue Française, XIX siècle, de Chevrel, o qual apresenta um índice 
completo e exaustivo dos tradutores que atuavam no período em 
que Proust era ativo. O nome de Proust figura no índice, o que 
implica dizer que ele foi reconhecido enquanto tal – ainda que 
pouco se saiba sobre seus trabalhos no domínio – mas o mesmo 
status não foi conferido a Nordlinger nem a Jeanne Proust, mãe 
de Marcel, que também participou como co-tradutora dos textos 
ruskinianos, e que foram sistematicamente ignoradas da listagem, 
muito provavelmente porque seus trabalhos como tradutoras não 
tiveram um caráter oficial ou profissional.

Em contrapartida, nomes como Jacques Bainville, Henri Bergson, 
Robert Dreyfus, Alfred Ernst, Joseph Fabre, Louis Fabulet, Gaston 
Gallimard, Henry Gauthier-Villars, André Gide, Daniel Halévy, Léon 
Halévy, Robert d’Humières, Paul Lacroix, Georges Loiseau, Émile 
Picot, Édouard Rod e Robert de la Sizéranne, por exemplo, gozaram 
do status de tradutores e corresponderam com Proust. A presença 
desses nomes no índice de abertura da obra referida acima é a 
prova de que tradutores faziam parte do círculo social/intelectual 
tecido por Proust. Estes tradutores eram todos homens de letras, 
(re)conhecidos, em geral, por suas atuações literárias nos domínios 
da crítica literária, do jornalismo e da produção romanesca.



368

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

Um correspondente específico, Robert de la Sizéranne, 
profundo conhecedor de Ruskin, foi uma autoridade intelectual 
francesa na estética do esteta inglês e rivalizou com Proust, no 
momento em que a qualidade das traduções deste foi criticada. 
A esse respeito, o ensaio “Tradução, leitura e a pátina do tempo: 
Proust e uma visão de Ruskin”, de Luciana Persice Nogueira, traz 
contribuições preciosas e muito pertinentes, sobretudo no sentido 
de rastrear, na correspondência proustiana, as cartas trocadas 
entre os dois tradutores que evidenciam a luta pela hegemonia no 
conhecimento sobre a obra ruskiniana.

A rivalidade ou polêmica quanto a quem seria a 
maior autoridade sobre Ruskin à época parece 
ter ocupado o interesse de Proust durante algum 
tempo, inclusive para tentar mudar a visão de 
seus pares sobre seu trabalho. A oposição a La 
Sizéranne vai ser concentrada no entendimento 
da importância da beleza na estética de Ruskin 
– polêmica que será desenvolvida em notas à 
tradução de La Bible d’Amiens. (2011, p.32)

A tabela abaixo apresenta uma listagem dos correspondentes 
(tradutores ou não) com suas respectivas nacionalidades e 
profissões, mas com os quais a questão da tradução ocupou um 
espaço privilegiado. Isso implica dizer que a temática não foi um 
assunto restrito aos tradutores da época, mas que, pelo contrário, 
também foi amplamente debatida por editores, por questões 
evidentes ligadas à publicação e à recepção do público, e homens 
de letras em geral. Sua confecção é oriunda de um longo trabalho 
de pesquisa com os 21 volumes da Correspondência de Marcel 
Proust, sob a organização de Philip Kolb, e com as notas e anexos 
encontrados no livro Proust-Ruskin La Bible d’Amiens – Sésame 
et les Lys et autres textes, de Jérôme Bastianelli, o qual consagra 
suas páginas finais à apresentação de artigos e documentos críticos 
que trataram diretamente da repercussão e da divulgação dos 
textos traduzidos por Proust no seio da intelectualidade francesa 
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da Belle Époque. Os dados referentes às nacionalidades e datas de 
nascimento e morte deles foram extraídos da plataforma virtual de 
pesquisa do site da Bibliothèque Nationale de France (BNF).

Correspondentes 
tradutores

Correspondentes com 
quem Proust trata de 
tradução

Profissão

AINSLIE, Douglas 
(1865-1948)

BILLY, Robert de 
(1869-1953)

Diplomata e 
embaixador

BAINVILLE, Jacques 
(1979 – 1936) 

CARAMAN-CHIMAY, 
de (1873-1916) / Clara 
WARD 

Aristocrata, casada 
com o príncipe da 
Bélgica

BERGSON, Henri 
(1859-1941)

DAUDET, Julia (1844 – 
1940)

Escritora, poeta e 
jornalista

CRÉMIEUX, Benjamin 
(1888 – 1944) 

DAUDET, Léon (1867 
– 1942)

Homem político, 
escritor e jornalista

CURTIUS, Ernst Robert 
(1886 – 1956) 

LEMAIRE, Suzette 
(1866 – 19??) 

Colecionadora de 
obras de arte/ amiga 
de Proust

D’HUMIÈRES, Robert 
(1868-1915) 

DAUDET, Lucien (1878 
– 1946)

Escritor

DE LA SIZÉRANNE, 
Robert (1866-1932) 

FLERS, Robert de 
(1872-1927)

Dramaturgo e 
acadêmico

DREYFUS, Robert 
(1873-1939)

GOYAU, Georges 
(1869 – 1939)

Ensaísta e historiador

FABULET, Louis (1862 
– 1933) 

GREGH, Fernand 
(1873 – 1960)

Poeta e crítico 
literário



370

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

GALLIMARD, Gaston 
(1881-1975) 

HAHN, Reynaldo (1874 
– 1947)

 

Maestro, cantor, 
compositor e crítico 
musical

GAUTHIER-VILLARS, 
Henry (1859-1931) 

HAYMAN, Laure (1851 
– 1932)

Demi-mondaine e 
escultora

GIDE, André (1869 – 
1951)

LAVALLÉE, Pierre 
(1872 – 1946)

Historiador de arte

HALÉVY, Daniel (1872-
1962)

MONTESQUIOU, 
Robert de (1855-1921) 

Esteta e homem de 
letras

JALOUX, Edmond 
(1878 – 1923) 

NOAILLES, Anna de 
(1876 – 1933) 

Poetisa e romancista

MARGUILLIER, 
Auguste
(1862 – 1945) 

BRANCOVAN, 
Constantin (1875 – 
1967) 

Diretor da 
Renaissance Latine, 
irmão de Anna de 
Noailles

ROD, Édouard (1857-
1910)
 

NORDLINGER, Marie 
(1876-1961) 

Pintora, escultora 
(amiga próxima de 
Proust)

SCHIFF, Sydney (1868 
– 1944)

RIVIÈRE, Jacques 
(1886 – 1925)

Ensaísta e diretor 
da Nouvelle Revue 
Française (NRF)

SCOTT-MONCRIEFF, 
Charles (1889 – 1930)

PROUST, Jeanne (1849 
– 1905)

Mãe de Marcel Proust

STRAUS, Émile (1844 
– 1929) 

BIBESCO, Antoine 
(1878 – 1951)

 

Diplomata

VAN BEVER, Adolphe 
(1871 – 1927) 

VALLETTE, Alfred 
(1858 – 1935)

Editor, fundador da 
revista Mercure de 
France

TABELA 2
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Percebe-se, assim, que, malgrado a separação dos 
correspondentes por profissão, o círculo social no qual Proust está 
imerso é marcado pelo selo da literatura e da intelectualidade. A 
não exclusividade de correspondentes de nacionalidade francesa 
corrobora a postura de abertura ao estrangeiro de Proust, coerente 
com o lado cosmopolita que defendeu no seio da Querelle du 
Cosmopolitisme.

CORRESPONDENTES DE 
PROUST (1880-1922)

PROFISSÕES OU OCUPAÇÕES

AINSLIE, Douglas tradutor, poeta

AUBLET, Albert pintor
BAINVILLE, Jacques Tradutor, jornalista, historiador
BARRÈS, Maurice escritor e político
BÉRAUD, Jean pintor
BERRY, Walter músico
BERGSON, Henri filósofo e tradutor
BIBESCO, Antoine diplomata e amigo próximo de Proust
BIBESCO, Emmanuel aristocrata, irmão de Antoine Bibesco
BILLY, Robert de diplomata
BINET-VALMER escritor franco-suíço
BLANCHE, Jacques-Émile pintor e escritor
BORDEAUX, Henry advogado, romancista e ensaísta
BRANCOVAN, Constantin de diretor da revista Renaissance Latine
BRANTES, Mme de aristocrata
BRÉAL, Auguste escritor
BRUNSCHVICG, Léon filósofo e professor
CAILLAVET, Gaston de autor dramático
CALMETTE, Gaston jornalista
CARAMAN-CHIMAY Mme aristocrata
CATUSSE, Anatole próximo de Proust
CATUSSE, Mme amiga próxima de Jeanne Proust
CAZALIS, Henry médico e poeta simbolista
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CHAUMEIX, André jornalista e crítico (Académie Française)
CLERMONT-TONNERRE, 
Élisabeth

aristocrata e mulher de letras

CROISSET Francis de romancista e autor dramático
D’ALBUFERA, Louis duque de Albufera, na Espanha
DARLU, Alphonse filósofo e professor de Proust
DAUDET, Alphonse romancista e poeta
DAUDET, Julia escritora, poeta e jornalista
DAUDET, Léon escritor, jornalista e político
DAUDET, Lucien escritor e amigo próximo de Proust
DESJARDINS, Abel historiador
DETHOMAS, Maxime desenhista e pintor
DREYFUS, Robert tradutor, escritor e jornalista
DUPLAY, Maurice empreendedor
ÉMILE STRAUS, Mme amiga próxima de Proust
FAURÉ, Gabriel compositor e pianista
FÉNELON, Bertrand de diplomata
FLAMENT, Albert jornalista, crítico e romancista
FLERS, Robert de romancista, jornalista (Académie Française)
FLEURY, Maurice de médico e homem de letras
FOUQUIÈRES, André de conferencista e autor de comédias
FRANCE, Anatole escritor, crítico literário e jornalista
FRANKLIN, Alfred biógrafo e historiador
GAUTHIER-VILLARS, Henry tradutor, jornalista, escritor e crítico
GOYAU, Georges historiador especialista em religião
GREGH, Fernand poeta, crítico musical e teatral
GRUNEBAUM-BALLIN, Paul jurista e político
GUICHE, Armand de físico especialista em aerodinâmica
HAHN, Reynaldo compositor e crítico musical
HALÉVY, Daniel tradutor, histpriador e ensaísta
HAYMAN, Laure demi-mondaine
HENRAUX, Albert amador de arte
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HEUGEL, Henri editor musical
JALOUX, Edmond romancista e crítico (Académie Française)
JEAN CRUPPI político, deputado da Haute Garonne
LA ROCHEFOUCAULD, Gabriel de aristocrata
LABORI, Fernand advogado e defensor do capitão Dreyfus
LAURIS, Georges de jornalista e crítico literário
LAVALLÉE, Pierre historiador de arte
LE BLOND, Maurice homem de letras, genro de Émile Zola
LEVASSEUR, Émile economista, geógrafo e historiador
LINOSSIER, Georges doutor em Medicina
LOTI, Pierre romancista (Académie Française)
MARAIS, Paul arquivista paleógrafo
MARCHAND, Georges diplomata
MARGUILLIER, Auguste tradutor, historiador e crítico de arte
MAUGNY, Clément de membro da Académie Chablaisienne
MAURRAS, Charles escritor e teórico político (Action Française)
MAZEL, Henri historiador e ensaísta
MEYER, Carl roteirista
MONSTESQUIOU, Robert de poeta, romancista, crítico de arte
MORNAND, Louisa de atriz de teatro e cinema
MOUREY, Gabriel romancista, poeta, crítico de arte
MUHLFELD, Lucien crítico literário da Revue Blanche
NEVEUX, Pol membro da Academia Goncourt
NOAILLES, Anna de poetisa e romancista
NORDLINGER, Marie co-tradutora*, prima de Reynaldo Hahn
PETER, René homem de letras, autor de comédias
PICOT, Émile filólogo, especialista em literatura francesa
PORTO-RICHE, Georges de dramaturgo e romancista
PRIMOLI, Joseph personalidade mondaine do sec. XIX
PROUST, Adrien médico, pai de Marcel Proust
PROUST, Jeanne mãe de Marcel Proust/ co-tradutora*
PROUST, Robert médico cirurgião, irmão de Marcel
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RADZIWILL, Léon magnata lituanês
REBOUX, Paul jornalista, homem de letras, pintor
REINACH, Joseph político, jornalista, ensaísta
ROD, Édouard tradutor, romancista, ensaísta
SAINT-SAENS, Camille escritor, compositor, pianista e organista
SALA, Antoine membro da Academia da Marinha Francesa
SOREL, Albert historiador (especialista em diplomacia)
STRAUS, Émile tradutor, crítico de arte
VALLETTE, Alfred editor e diretor de Mercure de France
VAN BEVER, Adolphe tradutor, biógrafo
VAUGHAN, Ernest diretor de usina
VIGNAUD, Jean jornalista e escritor
YEATMAN, Léon amigo de infância
YTURRI, Gabriel de secretário de Robert de Montesquiou

TABELA 3

A tabela 3, por sua vez, apresenta um recorte dos correspondentes 
proustianos rastreados ao longo dos anos de 1880 a 1922, quando 
da morte do artista, abordando ou não a questão da tradução. O 
que fica claro é que a sua correspondência foi extensiva e que ele 
constitui uma densa rede de contatos e relações para um homem 
de seu tempo. Cabe ressaltar que, mais uma vez, o conjunto mais 
amplo de correspondentes – no qual está contido o conjunto dos 
tradutores apresentado na tabela 1 – abarca geralmente homens de 
letras, membros da burguesia parisiense, frequentadores dos típicos 
salões da Belle Époque francesa e amigos íntimos e pessoais, com os 
quais Proust teceu profundos elos sentimentais, em boa parte dos 
casos remontando à infância, no Lycée Condorcet.

COnSIDeRAçõeS FInAIS
Nas linhas deste texto, busquei retraçar, sucintamente, o 

itinerário que percorri no intuito de alcançar os resultados decorrentes 
do processo de pesquisa enquanto bolsista de iniciação científica, 
em um projeto extremamente rico e proveitoso. Por intermédio de 
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consultas constantes e frequentes ao corpus – a coleção completa e 
exaustiva da correspondência de Marcel Proust – e debruçada sobre 
o arcabouço teórico de leituras acadêmicas revestindo o universo da 
Belle Époque, do mercado editorial europeu do período e do frutuoso 
debate que dividiu os franceses em dois polos divergentes, o dos 
cosmopolitas e o dos nacionalistas.

A confecção de tabelas e o levantamento intensivo de dados 
relativos à natureza e ao público a que Marcel Proust se destinava 
me permitiram, até o momento, perceber que, de fato, a questão 
da tradução foi importante para o francês, apesar de não receber 
dos pesquisadores uma atenção especial. Enquanto tradutor, em 
especial nos anos inicias do século XX, Proust manifesta uma grande 
preocupação e dedicação a seu projeto ruskiniano, e as cartas 
relativas a esse período revelam ora rivalidades com tradutores, ora 
contribuições mútuas, de modo a exibir as fragilidades linguísticas ao 
traduzir obras em inglês. As querelas editoriais também permeiam 
esse tecido de correspondências e as discussões de Proust com os 
editores da época mostram que, por vezes, o autofinanciamento 
das publicações proustianas foi uma realidade.

Uma conclusão a que se chegou é a de que os tradutores com 
os quais Proust se relaciona, tratando direta ou indiretamente de 
questões ligadas à tradução, eram majoritariamente conhecidos por 
seus trabalhos como romancistas, de modo que a tradução pareceu 
ter ocupado um espaço menos privilegiado em suas carreiras.

Outro ponto importante diz respeito às implicações que a 
tradução trouxe para a sociedade da Belle Époque. No caso de 
Proust, era a literatura inglesa – e mais especificamente as obras 
do esteta John Ruskin – que o interessavam particularmente. A 
literatura alemã, no período, também foi muito traduzida por outros 
tradutores. Henry Villars, por exemplo, se interessava por obras 
inglesas e alemãs, e as traduzia para o francês. Essa abertura ao 
estrangeiro e às múltiplas manifestações culturais e literárias que 
nela estão circunscritas num contexto em que a França se impunha 
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como referência intelectual não foi anódina. Muito pelo contrário, 
foi um alinhamento claro ao cosmopolitismo contra o qual se 
opunham muitas camadas letradas e elitistas do cenário francês.

A era das traduções ruskinianas, como ficou conhecida a fase 
de maior produtividade de Proust como tradutor, de 1900 a 1906, 
através de suas correspondências, foi prolífica e reveladora de uma 
outra faceta do francês: o lado do artista receptivo às literaturas 
estrangeiras, não só porque traduziu Ruskin, mas também porque 
esteve a par de grandes autores estrangeiros em voga em seus 
respectivos países e leu, descobriu e conheceu a obra de tantos 
outros estrangeiros.

A recorrência do tema e a quantidade expressiva de tradutores 
durante a Belle Époque – alguns dos quais não corresponderam 
com Proust, pois não figuram em nenhum tomo de sua coleção 
de cartas – provam que a vertente cosmopolita em uma França 
culturalmente autossuficiente e exemplar existiu, e não sutilmente. 
É provável que muitos dos correspondentes com os quais Proust 
se relacionava tivessem sido tradutores, mas que, por razões de 
status, não tivessem sido reconhecidos como tais, seja porque 
não traduziram textos canônicos ou relativamente conhecidos, 
seja porque traduziram obras em caráter pouco oficial ou porque 
ficaram muito mais conhecidos por suas atuações enquanto 
editores, críticos ou romancistas.

Nesse jogo muito mais ideológico e político do que literário 
é certo que a figura de Proust enquanto cosmopolita não passou 
despercebida, merecendo, portanto, a atenção dos estudiosos. Mais 
do que um tradutor e um escritor reconhecido e consagrado pela 
Literatura Universal, Marcel Proust se impôs como figura brilhante 
e incontornável da Belle Époque, e a riqueza de sua aparentemente 
inesgotável correspondência pessoal são o reflexo material das 
convicções estéticas e ideológicas de um artista genial.
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(Endnotes)

NOTAS DE TRADUÇÃO
i  Se, mesmo publicada sozinha, ela fosse como vocês dizem, sem significado, essa 
publicação, sem perigo material para o Mercure, visto que arcaria com os custos, não 
seria desonrante para ele. Pois enfim a obra é, de todo modo, bela, desconhecida 
e singular. Você acredita que o Mercure se enganaria publicando um Ruskin, e, na 
opinião de muitos, o mais belo (livro) dos Ruskin. Sou bem sincero dizendo isso, 
já que entre todos, foi este que escolhi para traduzir. Mas eu pretendo que se se 
devesse traduzir apenas um Ruskin, seria este o mais belo que deveria ser publicado. 
Porque é o único que seja sobre a França, ao mesmo tempo sobre a História da 
França, sobre uma cidade da França e sobre o Gótico Francês.
ii  Senhor, vendo o magnifico conhecimento que você tem das letras francesas e da 
forma engenhosa como você me cita em francês, eu teria gostado de te escrever 
em alemão. Infelizmente, temi uma grande desproporção entre meu alemão e seu 
francês.
iii  Caro amigo, aqui está, finalmente, o fim da Bible d’Amiens copiado. Eu o reli muito 
sumariamente, estando muito apressando pelos problemas que me acontecem no 
momento do casamento. [...] e eu corrigi os erros mais graves. Se você quiser, nós 
poderíamos nos ver isso juntos desde esta noite.
iv  Cara amiga, eu disse à Reynaldo (Hahn) que eu extraviei quase todas as indicações 
que você tão gentil de me dar para meu Ruskin. E no momento de enviar minhas 
provas, eu precisaria, você é tão boa para mim que eu ouso pedir, que você levante 
os últimos escrúpulos gramaticais e arqueológicos.
v  Cara amiga, eu passei na casa de Reynaldo esta noite. Ele tinha saído e você já 
tinha ido embora. E voltando para casa e olhando minhas provas que partirão sem 
mais nenhum atraso possível, reconheço novos escrúpulos que submeto a você, no 
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caso em que você tivesse tempo de me enviar hoje (hoje segunda-feira) (te escrevo 
na noite de domingo para segunda) ou amanhã, terça-feira, um recado. Ruskin cita 
um livro de Anderson intitulado Legendary Art. É necessário traduzir como Arte 
Legendária ou A Lenda Dourada?
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A trAdUçãO eM ALGUMAs reVIstAs LIterÁrIAs 
dA BeLLe ÉPOQUe

teresa cristina de Andrade Gomes da costa (UerJ)
thaís Alves dos santos (UerJ)

InTRODUçãO
Este trabalho é uma parte da pesquisa intitulada Relevância 

e recepção da tradução junto ao meio intelectual francês da Belle 
Époque e está ligada ao Setor de Francês da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro. Essa pesquisa tem como ponto de partida o 
período em que Marcel Proust (1871-1922) atuou como tradutor, 
ou seja, entre os anos de 1900 a 1906. É a partir deste referencial 
que buscamos refletir sobre a recepção da tradução durante a Belle 
Époque. Como explicaremos mais adiante, esse período inicia a 
partir do final da guerra franco-prussiana e termina com a eclosão 
da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, o recorte estabelecido 
para esta pesquisa fica entre 1890 e 1914.

Apresentamos dois pontos que fazem parte do projeto: o 
debate sobre a tradução na França e o levantamento de publicações, 
no nosso caso, das revistas que abordavam a questão da tradução. 
As revistas escolhidas foram as que tiveram algum tipo de ligação 
com Marcel Proust; seja porque ele ajudou a fundá-las, seja por 
ser um colaborador, seja pelo fato de veicularem alguma crítica 
a ele dirigida. Para este artigo nos concentramos nas revistas La 
Revue Blanche (1889-1903) e Le Mercure de France (1890-1947). 
Ambas se encontram disponíveis online na BNF (Bibliothèque 
Nationale de France) e podem ser acessadas por meio do site1. 

1  www.gallica.bnf.fr

http://www.gallica.bnf.fr
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As demais publicações que aparecem registradas nas tabelas as 
quais apresentaremos não fazem parte do nosso objeto de estudo. 
Elas foram registradas para trazer ao conhecimento de futuros 
pesquisadores a sua existência e uma noção de sua abundância.

Para orientar as questões aqui apresentadas nos apoiamos nos 
trabalhos de Céline Giton e Blaise Wilfert-Portal que abordam o 
tema tradução na França no recorte de tempo da nossa pesquisa. 
Através dos seus trabalhos, chegamos a outros autores que buscam 
refletir sobre o tema da tradução na França. Uma obra que tem 
sido fundamental para a nossa pesquisa e que foi organizada por 
Yves Chevrel, Lieven D’Hulst, e Christine Lombez, é a Histoire des 
traductions en langue française. Essa obra é uma coletânea de 
artigos que debatem a tradução na França ao longo do século XIX.

A partir do contato com esses trabalhos e com as revistas 
mencionadas, percebemos a amplitude do assunto e das inúmeras 
possibilidades de se pensar a tradução na França do século XIX. O 
que apresentamos em nosso artigo é apenas uma fração diante do 
universo que temos descoberto sobre o assunto. Para orientar a 
leitura, começamos por fazer um panorama histórico abrangente, 
do período que ficou conhecido como Belle Époque. Em seguida, 
procuramos refletir sobre os debates em torno da tradução 
literária na França. Depois, apresentamos os levantamentos 
feitos acerca das revistas do período; elegemos três delas, a 
Revue Blanche, o Mercure de France e a Le Banquet (1892-1893) e 
mostramos os dados coletados através dos índices dessas revistas 
que apontam para a presença da tradução. Por fim, colocamos as 
nossas considerações finais.

A BEllE ÉpoquE
O termo Belle Époque surge espontaneamente na opinião 

pública, principalmente por intermédio dos jornalistas após a 
experiência da chamada Grande Guerra (1914 –1918). Finda a 
guerra, e diante de seu horror vivenciado pelas pessoas, ao se 
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voltarem para o momento anterior ao conflito, tal momento 
foi visto como uma era de prosperidade e abundância. Neste 
sentido, como colocam alguns autores, é um olhar nostálgico para 
o momento do avant-guerre. Esse período se situa a partir do 
final do século XIX e vai até 1914. O centro irradiador da cultura 
da chamada Belle Époque é a França. Trata-se de um momento 
marcado por um otimismo pelo que há de vir, por uma época ideal 
na França, por uma época de “ouro”.

De fato, o período compreendido entre o final do século XIX e 
início do século XX é caracterizado na França por mudanças sociais, 
tecnológicas, econômicas, culturais e políticas. No que tange às 
artes e à literatura, é um período promissor. É evidente que tais 
mudanças ocorrem também em outros lugares da Europa, uma 
vez que devemos ter consciência de que essas sociedades estão 
vivenciando a experiência do que a História chama de Segunda 
Revolução Industrial.

Não iremos nos aprofundar nas questões da Belle Époque, 
trabalho longo devido à complexidade do período, mas apenas 
fazer um panorama genérico do momento para que possamos ter 
uma compreensão do lugar em que se encontram os debates da 
tradução no campo literário. Como exemplo de algumas mudanças, 
podemos citar as transformações nas formas de entretenimento e 
lazer destacando o cinema, que surge na França no final do século 
XIX2, os cafés, teatros, óperas e cabarés. Na Belle Époque surge, 
segundo alguns estudiosos desse campo, a cultura do divertimento 
em que o teatro, cinema, exposições de telas entram no cotidiano 
das pessoas. Essa cultura ganha status social na burguesia, sendo 
possível encontrar uma espécie de fusão dos elementos da cultura 
erudita com elementos da cultura popular. A eletricidade, por 

2 Sobre as novas formas de entretenimento e lazer na França da Belle Époque ver 
os trabalhos de SIRINELLI, Jean-François (2002). La Culture de masse en France: de la 
Belle Époque à aujourd’hui. Paris: Fayard e SERGO, Julia (2001). “Extensão e mutação 
do lazer citadino, Paris, século XIX princípio do século XX”. In: CORBIN, Alain (Org.). 
História dos tempos livres. Lisboa: Teorema.
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exemplo, favorece a indústria do divertimento, e a diminuição da 
jornada de trabalho permite aos operários horas livres para o lazer 
com ingressos a um preço acessível às camadas populares. Sendo 
assim, a ideia de lazer chegava também às classes mais baixas. 
Passa a existir também uma preocupação maior com o corpo e com 
a saúde: uma valorização da prática de esportes como resultado de 
mudanças nas concepções médicas e estéticas sobre saúde.

É um momento de florescimento para a imprensa com o 
surgimento de diversos jornais e revistas que devido aos avanços 
tecnológicos no setor são produzidos a um custo mais baixo. A 
imprensa também passa a ter uma estrutura e a organizar o seu 
setor, inclusive a profissão de jornalista. O florescimento da imprensa 
permite a formação de uma opinião pública.3 Os avanços nos meios 
de transportes são de grande importância, pois a instalação de linhas 
férreas liga as cidades permitindo circulação maior e mais rápida 
de pessoas e produtos. Também surge, no setor de transportes, o 
automóvel individual, o avião e o navio a vapor, que não dependendo 
mais do vento para circular, traz mais regularidade para as viagens. 
Não podemos nos esquecer da bicicleta, um meio de transporte 
que passa a ser bastante utilizado e que impacta, por exemplo, na 
vestimenta feminina, necessitando-se de uma roupa mais adequada 
para sua condução. A utilização da luz elétrica é um avanço que 
favorece a indústria, os entretenimentos e a vida das pessoas. A 
comunicação se torna mais rápida com o advento do telégrafo sem 
fio e do telefone. Assim, a França, especialmente Paris, é vista como 
modelo a ser seguido por outras nações. O afrancesamento era sinal 
de refinamento. Paris era o centro produtor e exportador da cultura 
mundial. Intelectuais de diversos lugares se instalam na cidade. É 
a Paris dos cafés, cabarés, dos teatros, das artes, das Exposições 
universais (1889 e 1900) etc. Cenário de diferentes expressões e 
movimentos políticos, filosóficos, religiosos, ideológicos e literários.

3  Há vários trabalhos que debatem a imprensa no período. Para este trabalho 
tomamos como referência a obra de MARTIN, Laurent (2005). La presse écrite en 
France au XXesiècle. Le livre de poche. Librairie Générale Française.
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A modernidade e o progresso não chegam a todos. Na França, 
boa parte da população é rural e não tem acesso às novidades. 
Muitos vivem em situações precárias tanto no campo quanto na 
cidade. O setor industrial estava concentrado em Paris. Mulheres 
buscavam condições melhores de vida e politicamente um fervor 
republicano marcava o espírito da Terceira República (1870-
1940). Um ambiente político e ideológico que promoveu o livre 
pensamento, a liberdade de imprensa e a emergência de novas 
correntes políticas como as progressistas, esquerdistas, radicais e 
moderadas, anarquistas, socialistas e sindicalistas que disputavam 
o poder.

O caso Dreyfus4, escândalo que envolveu um oficial de 
origem judia acusado injustamente de traição, dividiu a sociedade 
francesa, e as posições políticas se dividiram entre “dreyfusards”, 
partidários de Dreyfus, e “antidreyfusards”, os que eram contra 
o oficial Alfred Dreyfus e acreditavam na sua culpa. Estes últimos 
são ligados à direita católica, de posição nacionalista, antissemita e 
antiparlamentarista. O caso Dreyfus acaba sendo uma oportunidade 
para expressar um nacionalismo já existente. Entre os jornalistas e 
intelectuais, Maurice Barrès5 é um dos principais “antidreyfusards”. 
Ferdinand Brunetière6, Charles Maurras7 e Henry Rochefort8 são 
outros nomes do movimento “antidreyfusard”. Já os “dreyfusards” 
muitos são ligados principalmente ao movimento de esquerda e a 
sua composição é majoritariamente de jornalistas e intelectuais. 
Um dos nomes principais na defesa de Dreyfus é Émile Zola9, 
que publica no jornal L’Aurore uma carta aberta ao presidente da 

4  Alfred Dreyfus (1859-1935) foi um capitão do exército francês de origem judaica 
acusado injustamente e condenado por traição.
5  Maurice Barrès (1862-1923) foi um escritor e político francês. É um dos principais 
nomes do nacionalismo francês.
6  Ferdinand Brunetère (1849-1906) foi um crítico literário francês.
7  Charles Maurras (1868-1952) foi poeta, jornalista, dirigente e principal fundador 
do jornal nacionalista Action Française e teórico do nacionalismo integral.
8  Henry Rochefort (1831-1913) foi jornalista e autor de teatro.
9  Émile Zola (1840-1902) foi escritor e representante mais expressivo da escola 
literária naturalista.
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República intitulada “J’accuse..!” em 13 de janeiro de 1898. No 
texto, Émile Zola chama atenção para as falhas do processo no caso 
Dreyfus. Os embates entre “dreyfusards” e “antidreyfusards” se 
dão principalmente através da imprensa.

A Belle Epoque existe sob o regime da IIIe République, ou 
Terceira República (1870-1940), e é marcada por uma série de 
reformas sociais na França como, por exemplo, a separação da Igreja 
e do Estado, a secularização da sociedade francesa, a liberdade de 
imprensa e de associação, a estabilização do ensino gratuito, laico 
e obrigatório, a instituição do casamento civil, e a abertura de 
sindicatos operários e patronais.

O período da Belle Époque coincide com um momento 
chamado pela História de Paz Armada em que a Europa vivencia 
uma “estabilidade” dada pelas armas e acordos entre os países. 
Havia uma tensão entre as nações que esperavam a eclosão de 
uma guerra e por isso, procuravam se armar e organizar exércitos, 
o que favoreceu a indústria bélica da época. Muitos países 
adotaram o serviço militar obrigatório, o que ajudou a incentivar 
um sentimento nacionalista. Havia um nacionalismo exacerbado. 
Essas tensões possuem motivos diversos que remetem à formação 
dos Estados Nacionais da Itália e da Alemanha, cujo processo foi 
bastante conflituoso, principalmente no caso alemão, que para a 
consolidação do seu território travou conflitos contra a Áustria, 
Dinamarca e França. Os franceses perdem a guerra em 1870 
e são obrigados a ceder territórios e a pagar uma indenização à 
Alemanha. A perda da França na guerra franco-prussiana gera no 
país um sentimento revanchista em relação à Alemanha.

Um outro ponto de tensão nas relações internacionais são as 
disputas por territórios coloniais. Ao final do século XIX há uma 
política por parte das principais nações da Europa de expansão e 
domínio (territorial, cultural e econômico) de regiões da África e Ásia. 
Essa política é conhecida como Neocolonialismo, ou seja, um novo 
processo de colonização diferentes daqueles que ocorreram entre 
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os séculos XVI e XVIII. Essa expansão é motivada pela necessidade 
de novos mercados consumidores, mão de obra mais barata e 
matérias-primas para fabricação de produtos nas indústrias. A 
justificativa dos países europeus para o domínio dessas regiões era 
a que as beneficiariam levando o progresso e a civilização. Havia a 
ideia por parte dos europeus que a sua raça era superior às demais 
como, por exemplo, a africana, a asiática e a indígena, aliás, a própria 
ciência defendia o discurso da superioridade da raça branca. Assim, 
a disputa imperialista foi uma das principais causas da eclosão da 
Primeira Guerra Mundial.

Por fim, achamos interessante comentar rapidamente, no 
que tange às relações internacionais do período, a questão dos 
nacionalismos. A Europa passava por redefinições territoriais, o que 
gerava mais tensões. Alguns povos buscavam a sua independência 
e a constituição do seu próprio território, como foi o caso dos 
sérvios que estavam sob o domínio do Império Austro-Húngaro, 
pois este possuía outras etnias em seu território que almejavam 
também independência. Outros países faziam arranjos como forma 
de exerceram espaços de influência na Europa. E como já fora 
mencionado, a busca por territórios na África e Ásia passava pelo 
discurso nacionalista. As ideias de identidade nacional e nação são 
temas de discussão no período.

Assim, a Belle Époque é o momento das grandes invenções, 
diversões, luxo, efervescência cultural e avanços tecnológicos que 
tornavam a vida mais fácil, mas foi também um período muito 
complexo socialmente, economicamente e politicamente, durante 
o qual se desenharam tensões que desencadearam a Primeira 
Guerra Mundial.

O DeBATe SOBRe A TRADUçãO nA FRAnçA DO FInAL DO 
SÉCULO XIX

O debate sobre a tradução na França do final do século 
XIX encontra espaço nas revistas literárias que floresceram 
principalmente a partir dos anos 1880. Segundo Blaise Wilfert-



386

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

Portal (“Au temps du ‘Cosmopolitisme’? Les revues Parisiennes et la 
literature étranger – 1890-1900”), essas revistas conhecem uma era 
de ouro durante o período. Elas tiveram um papel importante no 
campo da tradução e da importação de obras estrangeiras na França. 
Este período concerne as revistas acadêmicas e a instalação das 
revistas contestatórias d’avant-garde. Essas revistas contestatórias 
surgem entre 1885 e 1895 e estavam ligadas a atividade literária 
dos escritores jovens. Boa parte dessas revistas são reagrupadas 
pela história literária sob a bandeira do “simbolismo”, como coloca 
Wilfert-Portal:

. Estes anos também veem se formar uma 
onda sem precedente de novas revistas de 
pretenção vanguardista, como, entre outras, 
Le Décadent, La Revue Contemporaine, Le 
Mercure de France, La Revue Blanche, La Plume, 
L’Ermitage, nascidas entre 1885 e 1895, e que 
conhecem na sua maioria uma continuidade 
suficiente para marcar os debates do momento. 
Modestas em seu formato, bastante artesanais 
em seu funcionamento, efervescentes sobre 
o plano intelectual, muito ligadas a atividade 
dos jovens escritores instalados em grande 
número em Paris desde o início dos anos 1880, 
estas revistas são reagrupadas pela História 
literária, frequentemente, sob a bandeira do 
“Simbolismo”.10i (2014, p.1)

É por meio dessas revistas que se opera uma polarização entre 
nacionalistas e cosmopolitas na vida intelectual do período. Os 
primeiros eram hostis ao que chamavam de invasão da literatura 
estrangeira e os segundos eram abertos à literatura estrangeira. 
Sobre essa polarização, Wilfert-Portal diz também que:

As revistas são, portanto, a primeira instituição 
literária por meio da qual se opera a polarização 

10  As traduções de citações do texto são de responsabilidade das autoras e seguem 
ao final deste. [Nota do editor]
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da vida intelectual do final do século: entre 
o polo da produção restrita, principalmente 
animado pelas pequenas revistas, o polo 
acadêmico de produção mediana e em contato 
direto com o campo político que as grandes 
revistas generalistas animam e o polo da 
produção de massa, ligado principalmente 
ao desenvolvimento da grande imprensa e às 
novas casas de edição fortemente capitalizadas. 
Ora, uma parte essencial dessa polarização é, 
então, construída em torno de um esquema 
discursivo central que opõe o “nacionalismo” 
e o “cosmopolitismo”; um esquema construído 
ao longo dos anos 1889-1895 nos debates que 
acompanharam o avanço, às vezes fortemente 
polêmica, de certas literaturas estrangeiras no 
campo literário francês.ii (2014, p.1)

Neste sentido, o período é considerado paradoxal em relação 
ao debate do elemento estrangeiro na literatura francesa, pois de 
um lado se encontra uma abertura maior ao estrangeiro e que foi, 
segundo Wilfert-Portal, um período de debates sobre o seu lugar 
na vida cultural nacional em todas as suas formas, mas ao mesmo 
tempo, um período, tomando como referências os trabalhos de 
Giton e Wilfert-Portal, em que surge um nacionalismo literário 
exagerado e que coincide com um aumento na importação 
literária. Sobre o nacionalismo literário na França, Giton coloca 
que “Toda admiração em relação ao estrageiro é sentida como 
uma crítica implícita a França e a sua cultura. Enfim, o contexto 
colonial não favorece tampouco o interesse e o respeito pelas 
culturas estrangeiras, frequentemente vistas com desprezo” (2010, 
p.42)iii. A autora ainda diz que os estrangeiros não são apreciados 
pela maioria da população francesa e que a questão da literatura 
estrangeira encontra-se nas mãos de uma minoria intelectual ativa. 
Paris é considerada a capital literária e é mais aberta ao estrangeiro, 
sendo para onde artistas e escritores estrangeiros migram: uma 
cidade mais cosmopolita.
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O caso Dreyfus figura nos debates das revistas literárias, 
dividindo as opiniões e acaba refletindo a discussão sobre o lugar 
das literaturas estrangeiras no campo literário francês. A tradução é 
assunto que aparece nas revistas literárias de postura cosmopolita, 
principalmente as mais jovens que veem na promoção de literatura 
estrangeira um meio de subverter a ordem literária estabelecida 
e de provocar aqueles que tinham uma postura nacionalista. Elas 
publicam trechos traduzidos de obras estrangeiras, além de críticas 
e comentários em relação à tradução, mas nem todas as revistas 
podiam trazer a tradução de obras estrangeiras em suas páginas por 
conta dos custos que isso demandava. Inicialmente, as traduções 
aparecem mais nas revistas d’avant-garde, entretanto, pouco 
depois também passam a figurar nas revistas acadêmicas, bem 
como nas chamadas grandes revistas letradas que a partir dos 1890 
vão contribuir na importação de literatura estrangeira na França.

Uma das revistas que adota uma posição cosmopolita é a 
Revue Blanche. Ela foi criada e dirigida em 1889 pelos irmãos 
Natanson (Alexandre, Thadée e Louis-Alfred). A revista incarna o 
vanguardismo e que:

A postura da revista é resolvidamente modernista, 
hostil à arte instalada, ao academicismo e 
também à erudição universitária, ao Collège 
de France, à Ópera, ao Conservatório Nacional, 
aos Salões. A coincidência entre engajamento 
libertário em matéria de arte a caracteriza e, 
para isso, ela se apoia particularmente sobre a 
importação de textos estrangeiros. (WILFERT-
PORTAL, 2014, p.2)iv

Como exemplo dessas posturas e desses debates apresentamos 
uma seção da Revue Blanche intitulada Ênquete11. Essa seção trazia 
assuntos diversos, entretanto, um desses assuntos consta no 
ano de 1897 e discorre sobre a influência estrangeira na França. 
A revista convida vinte e cinco melhores literatos para responder 

11  Disponível em http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15533q/f154.image
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sobre a influência das letras escandinavas e faz duas perguntas. 
A primeira pergunta dirigida aos literatos é se as letras francesas 
estão sob influência estrangeira, principalmente as escandinavas. Já 
a segunda quer saber em qual sentido esta influência seria exercida 
e se essa influência é favorável ou contrária.

Figura 1: Revue Blanche, 1897, p.153

Os vinte cinco literatos convidados para opinarem nas questões 
são: Paul Adam, Victor Barrucand, Henry Becque, George Brandès, 
Alfred Capus, Jules Claretie, Remy de Gourmont, Léon Hennique, 
A. Ferdinand Herold, Ernest La Jeunesse, Gustave Kahn, Georges 
Lecomte, Lugné Poe, Stéphane Mallarmé, Octave Mirbeau, Lucien 
Muhlfeld, Georges Ohnet, Marcel Prévost, Rachilde, Jules Renard, 
Alfred Vallette, Fernand Vandérem, Emile Verhaeren, Francis Vielé-
Griffin, e Émile Zola. Em relação às opiniões, identificamos uma 
postura favorável a influência estrangeira, vendo isso como algo 
que ocorre em qualquer cultura e benéfico para a construção da 
literatura francesa. As literaturas influenciam-se reciprocamente, 
segundo alguns. Neste sentido, não encontramos posturas 
nacionalistas, mas algumas discretas críticas como, por exemplo, 
a de Henry Becque:12 “É preciso favorizar todas as literaturas, 
todas as manifestações intelectuais, de qualquer que seja o país 
de onde venham. Mantenhamo-nos sob o pretexto de preservar 
a alma francesa, de defender nossas lojas. Meu patriotismo está 
para além” (Revue Blanche, 1897, p.154)v. As opiniões vão diferir 

12 Henry Becque (1837-1899) foi um dramaturgo francês.
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em relação à influência da literatura escandinava sobre a literatura 
francesa. Assim, uns acreditam em uma influência da literatura 
estrangeira sobre a França, mas não em uma influência escandinava; 
outros entendem que ela não é tão intensa assim e que influencia 
apenas os mais jovens; há ainda aqueles que veem uma influência 
da literatura escandinava na França.

Levantamento de revistas
Tomamos a Biblioteca Nacional da França (BNF) como acervo 

digital para consulta por disponibilizar online e download em 
extensão .pdf 13 nosso material de pesquisa, que é: publicações das 
revistas (Le) Mercure de France, (Le) Banquet, (La) Revue Blanche 
e (La) Revue Bleue. Os dados que foram encontrados por meio 
do rastreamento dos índices dessas revistas são registrados em 
tabelas da extensão .docx para Microsoft Office Word. Cogitamos 
posteriormente registrá-los também em extensão para LibreOffice 
por ser uma ferramenta gratuita. Apesar de a tabela 01 conter 
um panorama de diversas revistas especializadas que pudemos 
encontrar entre 1900 a 1914, o nosso repertório de pesquisa é 
apenas as revistas mencionadas acima. Começamos pelo Mercure 
de France, pois além de ser uma das revistas nas quais Marcel 
Proust publicou, ela continha o maior número de publicações a 
serem observadas (1890-1914). Posteriormente, averiguamos que 
entre as revistas desse repertório, é a que mais publicou trechos de 
obras traduzidas e verificamos que nossos dados estão de acordo 
com o que diz Wilferd-Portal: “[...] C’est le Mercure de France qui 
constitue le vrai haut lieu de l’importation littéraire dans les jeunes 
revues et l’illustration la plus claire du rôle qu’y tient la traduction” 
(2012, p.317) (É o Mercure de France que constitui verdadeiro alto 
lugar da importação literária entre as jovens revistas e a mais clara 
ilustração do papel em que nelas implica a tradução). De acordo 

13  Portable Document Format (PDF) é um formato de arquivo usado para exibir e 
compartilhar documentos de maneira compatível, independentemente de software, 
hardware ou sistema operacional. Fonte: https://acrobat.adobe.com/pt/pt/acrobat/
about-adobe-pdf.html
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com o endereço online da revista, o Mercure de France tem sua 
primeira edição justamente em janeiro de 1890. Não sabemos 
se consultamos todas as publicações que de fato existiram entre 
1890-1914, pois existem alguns pdf(s) que apresentam publicações 
repetidas; mostrá-los-emos quando apresentarmos as ditas tabelas.

Primeiro passo: rastreamento do mercure de France
As edições da revista (Le) Mercure de France estão disponíveis 

no site da BFN em 46 anos, 733 números. Entre as primeiras páginas 
estão o Índice de Conteúdos (Table de Matières), na qual constam 
o número da revista, o mês e o ano; os autores são distribuídos em 
uma coluna que é emparelhada a outra que contém os títulos de 
suas publicações. Um único arquivo pdf contém mais de um número 
da revista. Por exemplo: Mercure de France, 1892, Janvier-Avril 
(números de janeiro a abril).

Posterior ao Índice de Conteúdos estão o tomo e o “Índice 
Alfabético”, cujo critério de organização é os nomes dos autores 
em caixa alta e fonte maior do que o título das publicações que 
os correspondem. Em outra página, após esses índices, constam: 
o ano da revista, o tomo, aqueles que colaboraram com o tomo 
e o endereço da casa de edição. Após essa última página, dá-se 
seguimento às publicações conforme estão dispostas no Índice 
de Conteúdos. É importante observar que essa organização pode 
mudar ao longo das publicações, estando essas primeiras páginas, 
por exemplo, no final do arquivo pdf.

Nas últimas páginas de cada número são publicados 
comentários ou críticas sobre livros, revistas e jornais, coisas de 
arte, enquetes e curiosidades, ecos diversos e comunicações, nos 
quais pudemos encontrar, após leituras superficiais – superficiais, 
pois não nos propusemos a priorizar esse conteúdo – informações 
sobre tradução e literatura estrangeira.

Abaixo está o recorte 1 da tabela 01 que tem, até então, uma 
extensão de 24 páginas. Foi dividida pelas colunas: “Onde foram 
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mencionados”, que diz respeito às revistas nas quais pudemos 
verificar trechos de obras traduzidos; “ano” da revista, podendo 
conter mais informações como tomo e número; “obra”, tratando-se 
de que obra é o trecho traduzido; “autor” da obra e o “tradutor”, 
frequente na Le Banquet, na Le Mercure de France e na Revue 
Blanche. Os dados registrados referentes à Le Banquet são tudo 
o que há disponível online. Observamos que é uma ocorrência o 
nome do tradutor estar abreviado.

recorte 1 da tabela 01
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Destacamos que os demais títulos presentes ao longo da tabela 
foram retirados de um panorama das revistas efêmeras entre 1900 
e 1914 realizado por Roméo Arbour (1956). Não há certeza de que 
as revistas organizadas pelo autor sejam de fato todas aquelas 
existentes no período de recorte. Tivemos, ao registrar todos os 
títulos, a finalidade de ampliar as possibilidades de criação de um 
material de consulta o mais completo possível e que atenda as 
demandas de pesquisadores.

A seguir, um breve recorte 2 da tabela 01 de um grande 
período no qual a ausência de tradução e de índices se estende de 
1904 a 1907. Há um “retorno” em 1908 seguido de nova ausência 
de índices e de traduções no mesmo ano. Em 1904 começam a 
aparecer muitas propagandas nas edições. Também mudamos a 
forma conforme registramos os anos das publicações, visto que 
os arquivos para download não mais se dividiam em trimestres 
ou quadrimestres, mas em pdf(s) quinzenais. Como nos baseamos 
nas divisões dos arquivos em extensão pfd, a revista de 1907, por 
exemplo, foi dividida pela BNF em 23 pdf(s). Algumas edições 
foram inseridas em outras, como é o exemplo da edição de 
01/01/1907, que parece ser uma coletânea de vários números; por 
conta disso, no alto da página do Índice de Conteúdos, é datado 
16/12/1904, mas ao longo da revista, a data que aparece no alto 
da página é 01/01/1907. Os números das revistas ora aparecem, 
ora não, pois algumas simplesmente não têm índices nem capas. 
Sabemos que a revista passa a ser bimestral em 1905 (Wilferd-
Portal, 2012, p.317). Talvez, posteriormente, seja necessário rever 
uma melhor organização de referência para essas edições do 
Mercure de France:
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recorte 2 da tabela 01

Como último recorte (3) para o Mercure de France, estão as 
últimas publicações de 1914 que passam a não ter traduções.

recorte 3 da tabela 01
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De acordo com Wilferd-Portal (2012), as revistas mais sólidas 
quanto à importação e tradução de obras estrangeiras são Le 
Mercure de France, L’Ermitage e La Revue Blanche:

A tradução, e de um modo geral, a importação 
da literatura estrangeira, não é acessível, na 
realidade, a todas as “pequenas revistas” 
jovens, longe disso. Aquelas que puderam dispor 
realmente são, na verdade, as mais ilustres e, 
sobretudo as mais sólidas e menos efêmeras: 
o Mercure de France, em circulação de 1890 
à 1940 quase sem interrupção; l’Ermitage de 
1890 à 1906; La Revue blanche de 1889 à 1903. 
(WILFERD-PORTAL, 2012, p.315-316)vi

SeGUnDO PASSO: A rEVuE BlanchE
Contamos com 13 anos, 30 números disponíveis pela BNF para 

registrar os dados dessa revista a partir de 1891 a 1903. Assim 
como Mercure de France, as edições que pudemos encontrar são 
reimpressões. Também encontramos o Índice de Conteúdos e o 
“Índice por nome do autor” nas últimas páginas de cada edição. 
Primeiramente, cremos que essa revista não teria a mesma 
estrutura do Mercure, pois não apareciam expressos nos índices as 
traduções e os nomes dos tradutores. A partir de 1895, entretanto, 
verificamos que a revista publicava as traduções e os nomes de 
seus tradutores nos índices justamente nos mesmos moldes que 
o Mercure de France, como pode ser verificado no recorte 4 da 
tabela 01. Ressaltamos que os itens abaixo se tratam apenas de 
publicações da Revue Blanche:
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recorte 4 da tabela 01

O gráfico 1 abaixo é uma relação das traduções publicadas por 
ano em índices disponíveis online pela BNF com última atualização 
em 15 de fevereiro de 2018. Destacamos que segundo Wilferd-
Portal (2002, p.319), 1900 foi o ano em que a Mercure de France 
mais pôde publicar traduções de obras estrangeiras, pois recebeu 
uma grande doação:

até a década de 1900, pesa muito menos, pois 
a revista deveria se limitar, na maior parte 
do tempo, a formas curtas, poemas, novelas, 
ensaios curtos e não quase não podia visar 
publicações seguidas. Se as coisas mudaram 
nos anos de 1900, foi porque o escritório da 
casa de edição foi beneficiado por uma doação 
inesperada [...]. É então, só durante a década 
de 1900 que o Mercure pôde realmente se 
lançar em uma política de tradução de textos 
completos. (WILFERD-PORTAL, 2002, p.319)vii
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Gráfico 1

COnSIDeRAçõeS FInAIS
Durante a realização deste trabalho, percebemos as diversas 

possibilidades que a temática abrange, mas não nos foi possível 
fazer todas as inferências que ela suscita. Foi importante 
descobrir trabalhos que abordam a tradução na França no final 
de século XIX, pois eles nos abrem caminhos para o nosso estudo. 
Procuramos trazer à nossa pesquisa os debates sobre a tradução 
através das revistas literárias, que ficam polarizadas entre 
posições nacionalistas (que viam a literatura estrangeira com 
ameaça à literatura nacional) e cosmopolitas (abertas ao elemento 
estrangeiro). As revistas de postura cosmopolita e sob a bandeira 
do simbolismo utilizavam a literatura estrangeira como forma de 
subversão da ordem vigente. Portanto, para observarmos o campo 
da tradução adotamos como fontes as revistas literárias com esse 
perfil, pois usavam esse espaço para divulgar a obra estrangeira 
com comentários, críticas e publicações traduzidas de extratos de 
obras literárias.
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Outro ponto que procuramos demonstrar foi o levantamento de 
dados através dos índices das revistas literárias que apontam para o 
elemento da tradução literária. Com base nestes índices, elaboramos 
tabelas para demonstrar o resultado desse levantamento. Por hora, 
não podemos apontar conclusões, pois ainda temos conteúdos a 
serem consultados. Assim, alguns pontos ficam em aberto, uma vez 
que esse trabalho ainda está em processo.

Neste sentido, o que apresentamos neste artigo é apenas 
uma fração diante do universo que é a temática da tradução. 
Lembramos que os pontos aqui abordados fazem parte de um 
projeto maior em andamento.
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(Endnotes)

NOTAS DE FIM
i  Ces années voient aussi se former une vague sans précédent de nouvelles revues 
à prétention avant-gardiste, comme, parmi bien d’autres, Le Décadent, La Revue 
Contemporaine, Le Mercure de France, La Revue Blanche, La Plume, L’Ermitage, nées 
entre 1885 et 1895, et qui connaissent pour la plupart une continuité suffisante pour 
marquer les débats du moment. Modestes par leur format, souvent assez artisanales 
dans leur fonctionnement, bouillonnantes sur le plan intellectuel, très liées à l’activité 
littéraire des jeunes écrivains installés en grand nombre à Paris depuis le début des 
années 1880, ces revues sont regroupées par l’histoire littéraire sous le drapeau du 
“Symbolisme”, le plus souvent.
ii  Les revues sont alors la première institution littéraire par laquelle s’opère la 
polarization de la vie intellectuelle fin-de–siècle entre le pôle de la production 
restreinte, principalement animé par les “petites revues”, le pôle académique de 
production médiane et en contact direct avec le champ politique, qu’animent les 
grandes revues généralistes, et le pôle de la production de masse, lié surtout au 
développement de la grande presse et aux nouvelles maisons d’édition fortement 
capitalisées. Or une part essentielle de cette polarisation s’est alors construite 
autour d’un schème discursif central, celui qui oppose le “nationalisme” e le 
“cosmopolitisme”, un schème construit au cours des années 1889-1895 dans les 
débats qui ont accompagné la percée, parfois fortement polémique, de certaines 
littératures étrangères dans le champ littéraire français.
iii Toute admiration envers l’étranger est ressentie comme une critique implicite de la 
France et de sa culture. Enfin, le context colonial ne favorise pas non plus l’intérêt et 
le respect pour les cultures étrangères, souvent regardées avec mépris.
iv  La posture de la revue est résolument moderniste, hostile à l’art instalée, à 
l’académisme, mais aussi à l’erudition universitaire, au Collège de France, à l’Opéra, 
au Conservatoire National, aux Salons. La coïcidence entre engagement libertaire 
en matière d’art la caractérise, et elle s’appuie pour cela tout particulièrement sur 
l’importation de textes étrangers.
v  Il faut favoriser toutes les littératures, toutes les manifestations intellectuelles, de 
quelque pays qu’elles viennent. Gardons-nous sous le pretexte de préserver l’âme 
française, de défendre nos boutiques. Mon patriotisme est ailleurs.
vi  La traduction, et d’une manière générale, l’importation de la littérature étrangère, 
n’est pas accessible, en réalité, à toutes les “petites revues” de jeunes, loin de là. 
Celles qui ont pu en disposer réellement sont en fait les plus illustres, et surtout les 
plus solides et les moins éphémères : le Mercure de France parut de 1890 à 1940 
presque sans interruption ; l’Ermitage de 1890 à 1906 ; La Revue blanche de 1889 à 
1903 [...].
vii  jusque dans la décennie 1900, pèse beaucoup moins, parce que la revue devait 
s’en tenir, la plupart du temps, à des formes courtes, poémes, nouvelles, courts 
essais, et ne pouvait guère envisager de publication suivie. Si les choses changent 
dans les années 1900, c’est que le comptoir d’édition a bénéficié d’un don inattendu 
[...]. C’est n’est donc que pendant la décennie 1900 que le Mercure peut réellement 
se lancer dans une politique de traduction de textes complets.
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UM BreVe PANOrAMA dA LIterAtUrA BeLGA 
FrANcÓFONA

Marília santanna Villar (UFrJ)

Mais uma vez nos reunimos aqui na UERJ, neste seminário de 
literatura francófona – um espaço para discutir nossas pesquisas, 
um espaço de troca que conjuga alunos da graduação, da pós-
graduação e professores. Vejo que a evolução da proposta em 
relação ao ano passado foi bastante produtiva, propiciando, 
por exemplo, esta mesa em que me apresento juntamente com 
meus alunos de Iniciação Científica, e tenho certeza de que hoje 
aprenderemos muito ouvindo os colegas. Aprendemos o conteúdo, 
mas também – e talvez sobretudo – aprendemos sobre o processo. 
Falo aqui especificamente com relação a meus orientandos. 
Em meio a nossa vida fora da universidade, com suas alegrias e 
dificuldades, temos de encontrar tempo – tempo como sinônimo de 
carga horária, mas também tempo em matéria de qualidade – para 
nos dedicarmos às leituras, às reuniões, às discussões exigidas pela 
pesquisa para fazer frutificar e podermos redigir nossos trabalhos, 
artigos, monografias.

Hoje, infelizmente, fala-se muito do “produto” – o livro, o artigo 
– e esquece-se que antes desse produto, muito trabalho houve 
nos bastidores. Em reuniões como esta, fica clara a importância 
desses bastidores também. Começo falando sobre o trabalho de 
Rubens, que vai nos apresentar hoje um pouco da obra de Camille 
Lemonnier. Rubens foi meu aluno em curso de francês instrumental, 
em uma disciplina eletiva de literatura belga e depois, devido a seu 
interesse pela pesquisa literária, tornou-se meu primeiro aluno de 
Iniciação Científica. Teve bolsa da FAPERJ e desenvolveu um belo 
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trabalho que gerou sua monografia de final de curso. Seu interesse 
já se voltava para Camille Lemonnier, e hoje ele vai nos falar da 
finalização de seu curso de Mestrado, com uma pesquisa em que 
analisa o papel de Lemonnier na autonomização da literatura 
francófona na Bélgica, sob a orientação do Professor Pedro Paulo 
Garcia Ferreira Catharina.

Como esse país vizinho da França, sobre o qual a hegemonia 
francesa se faz sentir de modo especial, vai levar à literatura uma 
certa independência dos valores e moldes franceses? Aqui Rubens 
se baseia no texto Les Règles de l’art de Bourdieu. Essa relação com 
a França é, no entanto, muito ambígua, pois ao mesmo tempo em 
que se busca uma autonomia em relação à capital francesa, busca-
se também a aceitação de Paris, e o diálogo entre escritores belgas 
e franceses é forte e constante.

Ainda que hoje nenhum de meus orientandos aqui presentes 
estude a obra de Maurice Maeterlinck, não posso deixar de 
mencionar esse grande autor simbolista belga, cujas peças são 
muito bem recebidas em Paris – suas peças são encenadas na 
capital francesa e as críticas nos jornais franceses demonstram 
claramente essa recepção positiva desde La Princesse Maleine. No 
início do século XX, Maeterlinck recebe o Nobel da Literatura pela 
peça L’Oiseau Bleu – peça que tem um quê de conto de fadas, com 
a história de duas crianças em busca do pássaro da felicidade. Tal 
premiação vem apenas confirmar esse autor que tanto fez pela 
dramaturgia no final do século XIX.

Escolho comentar a peça Les Aveugles – peça nitidamente 
inspirada em um quadro do pintor flamengo Breughel. Vê-se 
no quadro “La parabole des aveugles”, alguns cegos guiados 
por outros cegos e que estão a ponto de caírem em uma cova. 
É evidente a releitura do tema bíblico na pintura de Breughel. A 
peça de Maeterlinck se contrói em cima de um teatro novo, que 
nasce no século XIX na Europa, não apenas com o dramaturgo 
belga, responsável pela transposição do Simbolismo ao teatro, 
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mas que conta com autores como Ibsen ou Tchekov fora do 
mundo francófono. Sem querer reduzir a peça, mas de certo modo 
fazendo-o para ilustar esse teatro simbolista: a primeira impressão 
de mal-estar nos vem na leitura do texto da didascália inicial, onde 
fica claro o absurdo da situação vivida pelos cegos ali reunidos. 
A didascália nos apresenta um grupo de cegos e, próximo a eles, 
uma árvore junto à qual está um homem morto, vestindo hábitos 
religiosos. A peça inicia com o diálogo dos cegos dizendo que já faz 
muito tempo que seu guia se ausentou e eles tentam prever quando 
ele vai voltar. O guia é rapidamente descrito como um padre. Assim, 
seja na leitura da peça, seja na encenação da mesma, o leitor-
espectador está diante de um grupo de pessoas que aguardam 
alguém que já morreu. Devido a sua cegueira, eles não sabem da 
morte do padre.

Ao longo do texto, muitos sinais levam a tentativas de 
interpretação da parte das personagens. No entanto, suas 
interpretações esbarram sempre no problema da cegueira. Eles não 
sabem onde estão e tentam deduzir a partir de cheiros, de barulhos; 
eles não sabem que horas são nem mesmo quando o sino toca 12 
badaladas – porque não sabem se é meio-dia ou meia-noite. Enfim, 
a peça é permeada de momentos inusitados e conclui com o choro 
do bebê que está no colo de sua mãe – uma das mulheres cegas. 
O bebê é a única personagem que vê, daí podemos talvez concluir 
que tenha vislumbrado alguma ameaça que os demais não podem 
perceber. E, então, as cortinas se fecham, a peça acaba e resta-nos 
a sensação de que a ameaça chegou e, finalmente, todos foram ao 
encontro do padre na morte.

A morte se esconde atrás de cada gesto, cada 
palavra, cada ruído. Tudo contribui para crear 
uma atmosfera propícia a desencadear em toda 
a extensão do discurso teatral um mecanismo 
de significação que tem a morte por objeto. 
(VANDENBRANDE, 1989, p.37)1
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O papel da morte no teatro maeterlinckiano é primordial, 
e esse comentário de Vandenbrande se encaixa como uma luva 
não apenas no caso de Les Aveugles, mas em relação a um grande 
número de peças, de modo especial as do primeiro teatro de 
Maeterlinck. Acredito que por mais breve que seja esse panorama 
das letras belgas que me proponho a traçar aqui, não podia deixar 
de apresentar Maeterlinck e Lemonnier, esses dois grandes nomes 
do século XIX, do início dessas letras belgas – do início da Bélgica 
enquanto país: Maeterlinck grande nome simbolista, Lemonnier 
naturalista, mas ambos enraizados na pintura flamenga. Rubens 
vai também falar um pouco desse colorido, do lado pictórico de 
Lemonnier. Parece que essa aproximação da arte constitui uma 
tentativa de dar forma a essa literatura em francês feita em um 
pequeno país vizinho da gigante França, que lê e conhece bem 
os grandes nomes da literatura francesa. Uma das possibilidades, 
então, de ter um traço nacional nessa produção literária seria 
retomar os pintores flamengos já consagrados, levando-os para 
dentro de seus textos.

Um fio condutor liga entretanto as inumeráveis 
facetas deste talento. Lemonnier, que também 
era crítico de arte, utiliza na verdade um estilo 
plástico em que as descrições, coloridas e 
detalhadas, cobrem diversas páginas. O aspecto 
visual que daí decorre dá a esses textos um 
poder de imaginação física [...]. (QUAGHEBEUR, 
1982, p.40)ii

Sinto que, talvez para simplificar, devo me voltar para os 
dias de hoje para melhor compreender a Bélgica atual e, assim, 
poder analisar algumas questões históricas – ou a própria questão 
linguística – que se fazem também presentes na produção literária. 
Como no Brasil, pouco conhecemos da Bélgica; quero relembrar em 
primeiro lugar que se trata de uma monarquia. Só esse elemento 
já constitui um grande diferencial entre a Bélgica e a França que 
se orgulha de sua República. Trata-se, então, de uma monarquia 
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parlamentar em que três são os idiomas oficiais: o francês, o 
neerlandês e o alemão. Acho importante, para esse breve perfil do 
país, uma análise de como esses idiomas estão presentes no dia 
a dia dos belgas desde a escola e também apresentar a crise no 
governo pela qual o país passou recentemente, em 2010/2011.

Se hoje na Bélgica as três línguas oficiais são igualmente 
reconhecidas e gozam legalmente do mesmo valor, a força de cada 
idioma e seu lugar na nação são bastante distintos. É preciso dizer 
que a comunidade francófona se situa na parte sul do país, na 
Valônia, e que Bruxelas é considerada região bilíngue. A parte Norte 
é flamenga e fala neerlandês (holandês). Na verdade, há ainda 
diferentes dialetos do neerlandês – dialetos flamengos – na parte 
norte. A comunidade de língua alemã, bem pouco numerosa, vive 
em situação confortável, sem se opor às duas grandes comunidades 
linguísticas. Nos colégios, a resistência dos francófonos em aprender 
o neerlandês é um fato. As famílias não parecem incentivar os filhos 
no estudo do neerlandês e o que se vê é o acúmulo de argumentos 
do tipo “Essa língua não serve pra nada, pois só é falada na Bélgica 
e na Holanda”. Atitudes como essa não são bem recebidas pelos 
vizinhos flamengos que, muitas vezes, mesmo falando francês, 
negam-se a se comunicar em francês, pois os conterrâneos não se 
dão ao trabalho de se esforçar a aprender um pouco de neerlandês. 
Claro que as questões linguísticas não se limitam a rivalidades como 
essas ou a considerar o francês uma língua “bonita”, ao passo que o 
neerlandês seria “feio, dissonante”.

Α questão linguística hoje é uma das facetas de um problema 
que engloba também questões políticas e sobretudo econômicas. 
Os flamengos não querem “sustentar” o país. Eles falam inglês e 
muitas vezes também falam francês, mas as relações entre os dois 
lados da fronteira são tensas... Como disse há pouco, a Bélgica é 
uma monarquia, e os reis desempenham um papel interessante 
na manutenção dessa unidade do país. Em julho de 2013, o rei 
Alberto II abdicou em favor do seu filho, príncipe Philippe. O rei 
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Philippe e a rainha Mathilde têm quatro filhos que vão à escolas 
bilíngues.1 A família real parece mostrar-se empenhada em 
promover o bilinguismo no país – aliás, sem esquecer o terceiro 
idioma oficial, o alemão. A filha mais velha, princesa Elisabeth, 
nascida em 2011, pronunciou, por exemplo, seu primeiro discurso 
oficial em outubro de 2014 nos três idiomas da Bélgica: em francês, 
neerlandês e alemão.

Como já disse, a importância dos conflitos entre as comunidades 
linguísticas na Bélgica esconde outros problemas de ordem 
econômica e política. Talvez o impasse político de 2010 tenha sido 
o lado mais evidente dessa crise. As eleições legislativas de 13 de 
junho trouxeram um resultado alarmante: no Sul, Valônia, o Partido 
Socialista ganhou e, ao Norte, o partido nacionalista flamengo é o 
vencedor. Fala-se em divisão do país. Em 02 de fevereiro de 2011, o 
rei Alberto II pede que Yves Leterme (ainda primeiro-ministro) faça 
um orçamento para 2011. Só em 05 de dezembro de 2011, após 541 
dias de impasse, é criado um governo de coligação com Elio Di Rupo 
como primeiro-ministro. Em nota de rodapé, já citei o impasse que 
deixou a Bélgica por 36 horas como um reino sem rei. Aqui são 541 
dias de um parlamento sem primeiro-ministro. Realmente parece que 
estamos diante de uma nação que tem uma forte tendência a viver 
situações únicas na História. Nesses pequenos detalhes, já se deixa 
ver uma forte oposição em relação à História Francesa. A França que 
se despediu violentamente de sua família real e assimilou a República 
como um sinônimo de nação francesa não pode ser sequer imaginada 

1 O papel das monarquias no século XX e XXI é um tema bastante interessante porque 
alguns países guardam seus reis e têm grande respeito por eles e carinho pela figura 
real, mas seria unicamente uma espécie de conto de fadas que toca a realidade dura 
dos tempos atuais? Uma família que é o centro das atenções e tem que estar sempre 
bem vestida OU fonte de escândalos e filmes? Na Bélgica, lembro a bela atitude do 
rei Baudouin em março de 1990 quando da votação da lei permitindo o aborto. O rei 
demonstrava sua total discordância da lei que o parlamento já tinha aprovado, mas 
que ele não poderia sancionar devido a um grave problema de consciência. A solução 
encontrada pelo Parlamento foi a de declarar o rei impossibilitado de reinar por 36 
horas e nesse tempo, a lei foi votada. Ainda que o monarca não tenha poder de vetar 
leis, o rei deixou claro seu ponto de vista. Por 36 horas, a Bélgica foi um reino sem rei.
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sem a figura de um presidente. Algumas crises eleitorais também se 
viram na História recente da França – talvez a mais recente sendo a 
eleição de Jacques Chirac em 2002, quando as presidenciais quase 
levaram Le Pen à presidência francesa, e o grande número de 
descontentes votantes no segundo turmo acabaram por garantir a 
eleição para Chirac. Sim, talvez o lema belga inscrito em suas armas 
“A União faz a Força” seja totalmente verídico tanto na França como 
na Bélgica, mas a semântica é diferente em cada lado da fronteira. Na 
França, parece que é aquele retrato da união que carrega a bandeira 
da Revolução Francesa, marcada por sangue, em que os filhos da 
Pátria unidos gritam “Allons, enfants de la Patrie”, a bandeira de uma 
nação que se orgulha do seu idioma francês diante do qual os dialetos 
têm pouco ou nenhum espaço. Contrariamente a isso, na Bélgica, é 
uma maneira de maçons, católicos – e mais tardiamente socialistas – 
unirem-se na construção de seu país, mas sem deixarem de lado suas 
diferenças; ideologias e idiomas que não esquecem suas diferenças 
mesmo quando caminham juntos na construção do país.

O início do século XX na Bélgica encontra grandes autores nessa 
literatura francófona vizinha à França. Após o “pioneirismo” de De 
Coster ou mesmo Lemonnier, temos nomes como Marie Gevers, 
Henry Bauchau, Walder, André Baillon. São autores que continuam 
a escrever em solo belga, mas muitas vezes buscando a realização 
do sonho de ser publicado em Paris. É assim que um autor belga se 
tornava reconhecido. Assim como na França, as revistas literárias 
belgas também tiveram um papel importantíssimo no espaço 
literário nacional. O fato de publicar em uma ou outra revista, o fato 
de pertencer a uma ou outra escola ora afastava ora aproximava 
autores e críticos literários. A relação ambígua com a França 
também se faz sentir aqui. O nome de uma das revistas belgas do 
século XIX é, por exemplo, La Jeune Belgique: o nome certamente 
representa quase um decalque da famosa La Jeune France.

A relação da França com os países francófonos até 
recentemente era de absorção e, muitas vezes, um escritor 
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francófono que fazia sucesso era automaticamente absorvido pela 
literatura francesa, assim como em outras áreas. A Bélgica, por 
exemplo, parece, através da paraliteratura, conquistar muito mais 
espaço no exterior – através da literatura fantástica ou policial, da 
música e das histórias em quadrinhos (Bande Dessinée – BD) – mas 
os representantes dessas áreas também são tidos como franceses. 
Jacques Brel é um grande exemplo disso: as jovens gerações não 
o conhecem, mas foi um fenômeno muito importante na Bélgica 
e totalmente absorvido por Paris. Facilmente pessoas mais velhas 
conhecem Jacques Brel, mas o tomam por francês. O curioso é 
que Brel fazia músicas sobre cidades belgas (Il neige sur Liège) ou 
sobre a própria Bélgica (Le Plat Pays) e ainda cantava também em 
flamengo (com bastante sotaque!), mas fora da Bélgica, como as 
músicas eram em francês, ele facilmente foi assimilado à França. 
É nesse sentido que o Manifeste du Lundi é um marco importante 
na história dessa literatura e não podíamos deixar de mencioná-
lo. Ajuda a compreender essa assimilação, as ambiguidades nas 
relações entre os dois países, o vai e vem entre as fronteiras. Trata-
se de um manifesto assinado em 1937 por escritores belgas que 
querem afirmar sua pertinência à literatura francesa. Eis o que diz 
um trecho do Manifesto:

A educação geral, a atmosfera espiritual, os 
meios de informação e de formação, o modo de 
constituição e de expressão das ideias, o gosto 
estético, o sentimento artístico em relação às 
obras antigas e novas – em uma única palavra, a 
cultura – são para um escritor de língua francesa 
que escreve na Bélgica da mesma ordem que 
para seu confrade parisiense, bretão, canadense 
ou suíço. Não apenas a comunidade de língua 
cria entre nossa literatura francesa e aquela 
dos franceses uma relação de semelhança bem 
mais importante que as diferenças nascidas 
da geografia física e política, mas os acasos da 
Histórias, a vizinhança, as relações espirituais, 
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o caráter eminentemente universal e atrativo 
da cultura francesa reduziram ao mínimo, entre 
as literaturas dos dois países as nuances de 
sensibilidade. Com mais razão ainda do que a 
Suíça de Ramuz ou o Canadá de Louis Hémon, 
a Bélgica de Maeterlinck e de Baillon faz parte 
integrante dessa entidade, independente de 
todas as fronteiras, que é a França literária. (LA 
REVUE TOUDI, 1999)

São 21 os escritores que subscreveram esse manifesto, dentre 
os quais Marie Gevers, Charles Plisnier, Michel de Ghelderode e 
Franz Hellens (o novo Marechal das Letras Belgas). Assim como 
a força das revistas literárias se fazia sentir, sobretudo, no final do 
século XIX, o Manifeste du Lundi será uma ação dos escritores belgas 
que demonstra sua filiação à França – ou, pelo menos, o desejo de 
pertencer a essa família. Baillon não assina o manifesto. Ele já tinha 
falecido há cinco anos – Baillon se suicida em 1932 – quando da 
publicação do manifesto. Mas talvez fosse outro nome a engordar a 
lista de escritores que veem a literatura que nasce em solo belga como 
uma parte do corpus da literatura francesa. Mas quem era o autor 
André Baillon? Por que dois de meus orientandos aqui se voltam para 
a obra desse belga? Na verdade, esse interesse em abordar a obra de 
Baillon foi, em um primeiro momento, a retomada de meu trabalho de 
doutorado – uma tese redigida na Universidade Católica de Louvain 
sobre a escrita autoficcional de André Baillon, intitulada “L’oeuvre 
autoficionnelle d’André Baillon: une écriture du masque”. Mas se 
nosso interesse de pesquisa ainda se volta para o lado autoficcional, 
é verdade também que procuro analisar igualmente a pluralidade de 
sentidos das palavras para Baillon. A sinonímia, a repetição, o modo 
como os jogos de palavras parecem essenciais para nosso autor. 
Aliás, o nome de Baillon tem chamado atenção dentro do campo 
acadêmico belga também, onde há mais teses e monografias sobre 
o autor, e as editoras têm reeditado alguns de seus livros já desde a 
década de 1980 – depois de anos de esquecimento.
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Uma literatura se constrói em um idioma – ou na encruzilhada 
de idiomas, o que se vê facilmente em obras de países bilíngues 
(como países em que a língua do colonizador aparece ao lado da(s) 
língua(s) do colonizado, por exemplo). E, na Bélgica, temos uma 
literatura em neerlandês e uma literatura francófona, claro. Mas 
por vezes, um texto de um autor francófono traz alusões a palavras 
ou expressões do flamengo – ou vice-versa. No caso de André 
Baillon, cuja obra tem uma carga autobiográfica, isso fica ainda mais 
patente. Rayane, em seu trabalho, mostra especificamente essa 
questão da presença do dialeto flamengo no texto Mes souvenirs 
d’Anvers, em que Baillon conta para uma revista belga um pouco 
de sua infância na Antuérpia. É um texto encomendado, mas com 
uma carga autobiográfica forte. O menino Baillon aparece ali um 
tanto assombrado pelas palavras flamengas e mostra que a simples 
tradução das mesmas para o francês não é suficiente. O dialeto 
flamengo é conhecido e usado na rua e com empregados, mas não 
é o idioma da escola. As duas línguas se completam na verdade. 
Parece que uma é mais adequada para certas situações e talvez por 
isso o menino se sinta mal ao tentar ver correspondências entre as 
palavras dos dois idiomas.

No entanto, precisamos lembrar que Baillon é um autor que 
ao longo de toda a sua obra trará reflexões sobre as palavras e 
jogos de palavras – mesmo quando publica na França e procura 
apagar ou suavizar as menções ao dialeto flamengo. Em Le Neveu 
de Mademoiselle Autorité, a personagem criança conta que via 
seu tio conversar longamente com sua mãe, e as palavras vinham 
a ele meio em francês, meio em flamengo e um pouco de inglês 
“le tout lancé par le nez pour en faire du pur anversois” (BAILLON, 
1932, p.40). A descrição do dialeto “puro” da Antuérpia mostra 
como essa pureza se fazia por uma nasalização da fala, mas 
igualmente por esse mélange linguístico que além do francês e 
do flamengo ainda vem acrescido do inglês. Claro, aqui trata-se 
de uma conversa informal entre dois irmãos, mas parece que a 
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sensibilidade linguística de Baillon já se entrevê nesses momentos, 
mesmo quando as palavras em si não são o cerne da questão, mas 
apenas uma leitura onde se dá um pouco a conhecer a prosódia 
local. Baillon conhecia o flamengo e certamente em algumas 
situações falava em flamengo. Mas sua produção é em francês 
porque ele era mais um dos flamengos francófonos. Foi à escola 
em francês, escrevia sempre em francês. Mais do que uma língua 
de escolha, o francês era sua língua materna. Baillon é um ótimo 
exemplo desse bilinguismo belga. Originário da Antuérpia, vem 
de uma cidade flamenga, mas de uma cidade que se orgulha de 
sua burguesia francófona até hoje. A língua francesa ocupa um 
espaço de língua da elite na Europa já no século XVIII. Na Bélgica 
do século XIX, há muitos flamengos – de famílias abastadas – cujos 
filhos conhecem o flamengo, mas escrevem e falam em francês – 
língua de cultura. Sabemos mesmo que o francês era considerado 
a língua da elite flamenga e, por isso, o flamengo culto desaparece, 
pois a língua mantida no ensino primário e falada pelos habitantes 
eram os dialetos – que diferiam bastante de um local para outro. 
Aqui cito um exemplo dado por Stengers e que revela como era a 
situação naquela época:

Un Flamengo de Lierre, Bergmann, que 
frequentou de 1823 a 1828 a Universidade 
de Gand, nos relata que seus colegas e ele 
conversavam quase sempre em francês. A razão 
era simples: na verdade os “cives academici” 
só conheciam seu próprio dialeto.iii (STENGERS, 
2000, p.167)

Ao longo do século XX e já no século XXI, temos uma série de 
nomes no panorama literário belga que seria importante mencionar 
aqui. No entanto, nosso espaço é curto e não me parece prudente 
fazer uma simples listagem de autores e parar por aí. Portanto, 
citarei apenas um nome recente, imaginando que seja conhecido de 
alguns dos presentes ou dos leitores: Amélie Nothomb. Nothomb é 
um fenômeno mais atual – seus primeiros livros datando do final do 
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século XX. Minha escolha recai sobre ela não apenas porque é uma 
autora mais recente, mas também porque é um grande sucesso 
fora da Bélgica e da França (muitos também pensam que ela é 
francesa!), tendo sido traduzida em 39 idiomas. Trago, portanto, 
esse nome para suscitar a curiosidade daqueles que até hoje nunca 
tinham pensado em estudar escritores belgas e fazer um convite: 
leiam! Leiam esses autores que escrevem em francês tão perto – e 
tão longe – da França e aprendam, com Maeterlinck, Lemonnier, 
Baillon, Nothomb como essas palavras pronunciadas com sotaques 
diferentes podem concretizar obras de grande beleza e inspirar belas 
pesquisas acadêmicas. Há um mundo de temas a serem pesquisados 
e poucos sobre eles se debruçam. Como professora e pesquisadora, 
é muito animador ver como esses orientandos evoluíram ao longo 
do ano de 2017, com todos os percalços pessoais e profissionais que 
precisaram atravessar.

É belo observar como os alunos têm ritmos diferentes de 
leituras e como, uns mais rapidamente, outro menos rapidamente, 
vão se tornando independentes – um pouco como o processo 
que ocorre com as literaturas nacionais – e vão conseguindo 
pesquisar, visitar bibliotecas, escrever sozinhos. É isso que desejo 
a vocês, meus orientandos de hoje, e a todos vocês que pensam 
se dedicar aos estudos literários. É preciso determinação, espírito 
de curiosidade e autonomia. A Iniciação Científica é o caminho 
para o Mestrado e o Doutorado – assim, achei particularmente 
enriquecedor poder contar com a presença de Rubens aqui hoje, 
para mostrar como se dá esse percurso acadêmico – e os cursos 
de pós graduação vão nos levando a reflexões teóricas e práticas 
em relação ao trabalho científico na área que nos possibilitará 
integrar uma equipe em uma escola, um colégio, uma faculdade e 
continuar, paralelamente ao trabalho de professor, a desenvolver 
esse estudo fascinante que é o estudo das letras. Agradeço a 
todos a atenção e reforço o convite: leiam!
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(Endnotes)

NOTAS DE FIM
i  La mort se cache derrière chaque geste, chaque mot, chaque bruit. Tout contribue 
à créer une atmosphère propice à déclencher sur toute l’étendue du discours théâtral 
un mécanisme de signification qui a la mort pour objet.
ii  Un fil rouge relie toutefois les innombrables facettes de ce talent. Lemonnier, qui 
fut aussi critique d’art, utilise en effet un style plastique où les descriptions, colorées 
et détaillées, couvrent force pages. L’aspect visuel qui en découle donne à ces textes 
un pouvoir d’imagination physique [...]
iii  Un Flamand de Lierre, Bergmann, qui fréquenta de 1823 à 1828 l’Université 
de Gand, nous rapporte que ses camarades et lui conversaient presque toujours 
en français. La raison était simple: en fait de flamand, les “cives academici” ne 
connaissaient que leur patois.
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eNtre A LIterAtUrA e A LOUcUrA: 
cONsIderAçÕes sOBre A OBrA de BAILLON e A 
FIGUrA dO LOUcO-AUtOr

Marcus Flexa (UFrJ)

André Baillon é um escritor belga que começa suas atividades 
na literatura no fim do século XIX. No entanto, o autor tem maior 
produtividade no período pós-primeira guerra mundial, e ganha um 
certo prestígio da crítica principalmente depois do lançamento do 
seu primeiro romance Moi quelque part, no ano de 1920.

Uma das características mais marcantes de sua escrita são 
os traços autobiográficos. É bastante recorrente a ligação entre 
as histórias narradas e os fatos da sua vida, mencionando muitas 
vezes pessoas que tiveram parte importante na sua trajetória, 
transformando-os em personagens e mesmo atribuindo-lhes papel 
preponderante em alguns dos seus livros, como é o caso da sua 
primeira esposa Marie no livro Histoire d’une Marie.

Outro aspecto marcante e presente em boa parte das suas 
obras é a questão psicológica do autor/personagem. Desde criança, 
Baillon apresenta uma relação singular entre sua situação psíquica. 
No que tange a sua biografia, órfão desde muito cedo, Baillon 
é destinado a morar com uma tia de atitudes ditas severas, que 
logo confia a educação do sobrinho a um internato religioso. Esses 
episódios serão retratados em Le Neuveu de Mademoiselle Autorité. 
Ao longo de sua trajetória, Baillon passa por problemas psíquicos, 
tentativas de suicídio, levando até mesmo a sua internação 
(voluntária) em um hospital de Paris, La Salpêtrière. Hoje em dia 
o hospital funciona como multiclínica, mas, no início do século XX, 
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sua fama era de hospital psiquiátrico, e, anterior a isso, era de uma 
espécie de “depósito de excluídos”.

Esse período de internação foi bastante produtivo, de lá saíram, 
no período de um ano, três livros que compõem o que foi denominado 
ciclo da Salpêtrière. O primeiro livro desse ciclo se chama Un 
Homme si simple e é com ele que me proponho a fazer uma ligação 
entre as duas áreas de conhecimento: a literatura e o campo “psi”. 
Sobre esse último, a escolha do termo é deliberada por não querer 
determinar uma área específica de conhecimento, mas generalizar os 
estudos sobre a mente humana e, assim, evitar recorrer à psicologia, 
psiquiatria ou psicanálise de maneira superficial.

Antes de entrar na análise de fato do livro, nas considerações 
sobre a literatura e na questão psicológica, é preciso fazer uma 
análise sobre como a figura do louco ou do insensato se construiu 
com o passar dos séculos, até chegar ao retrato que se tem sobre 
essa personagem no século XX e aos dias atuais.

Foucault, em A história da loucura, faz uma espécie de leitura 
da imagem do insensato através dos séculos. Em todas as fases, a 
figura do louco sempre foi excluída socialmente, e o autor faz uma 
crítica às estratégias que a racionalidade social utiliza para lidar 
com a loucura com o passar dos tempos, sempre colocando em 
questão as relações de poder que essas estratégias ocultavam. Na 
Idade Média, os leprosários eram espaços utilizados para escudar a 
sociedade da doença e, ao mesmo tempo, afastar os contaminados 
do convívio social. Com a erradicação da lepra, esse espaço de 
poder da sociedade precisaria ser reocupado. Essas instituições 
seriam preenchidas por aqueles que não se encaixassem na ordem 
social, ou seja, pelos loucos. Na Renascença havia a nau dos loucos, 
que funcionava como um “melting pot”: muitas pessoas malquistas 
(entre essas os “loucos”) eram enviadas em navios para lugares 
bem distantes do ambiente social, muito também em função do 
que a figura do louco representava para o imaginário do homem e 
sua verdade. No século XVII, a experiência da loucura estaria ligada 
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à noção do que Foucault chamaria de internamento. É importante 
ressaltar que o internamento não tinha um parecer médico, era 
um mecanismo social de proteção. Foi uma característica muito 
mais social que resultou na exclusão dos ditos insensatos, muitas 
vezes relacionando-os com a miséria e a ociosidade (preocupação 
com a nova concepção da noção de trabalho). Os séculos XVIII e 
XIX propagam uma ideia de libertação dos loucos, pois veem com 
espanto esse confinamento e consideram a possibilidade de cura. A 
“loucura” estabelece laços com a ciência, mais especificamente com 
a medicina. Nesse sentido aparece pela primeira vez um diálogo 
entre a razão e a loucura. Há, então, uma mudança na percepção 
de um internamento de caráter social para um internamento de 
caráter mais hospitalar. Com isso nascem algumas ciências que se 
dedicam a olhar de perto as diferentes manifestações psicológicas 
que vinham sendo denominadas de “loucura”, como a psicologia e 
a psiquiatria, mas que sempre mantêm os pacientes numa posição 
de observação e distanciamento.

Essa imagem da loucura com estatuto hospitalar se propaga 
para o século XX. Nesse âmbito, tendo em vista a mudança de 
um paradigma epistemológico, a modernidade traz consigo uma 
mudança na maneira de produzir arte, e, como consequência, na 
maneira de enxergar a figura do louco. Inserido nesse contexto, 
Baillon contribui para o entendimento dessa figura do louco moderno 
e adiciona o destaque para esse sujeito social, colocando-o em uma 
posição central e dotada de voz.

No início do século XX, André Breton, em seu Manifestos do 
surrealismo, faz as seguintes considerações sobre o louco:

Todos sabem, com efeito, que os loucos não 
devem sua internação senão a um reduzido 
número de atos legalmente repreensíveis, e que, 
não houvesse estes atos, sua liberdade (o que se 
vê de sua liberdade) não poderia ser ameaçada. 
Que eles sejam, numa certa medida, vítimas de 
sua imaginação, concordo com isso, no sentido 
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de que ela os impele à inobservância de certas 
regras, fora das quais o gênero se sente visado, o 
que cada um é pago para saber. Mas a profunda 
indiferença de que dão provas em relação às 
críticas que lhe fazemos, até mesmo quanto aos 
castigos que lhes são impostos, permite supor 
que eles colhem grande reconforto em sua 
imaginação e apreciam seu delírio o bastante 
para suportar que só para eles seja válido. E, de 
fato, alucinações, ilusões, etc. são fonte de gozo 
nada desprezível. (2001, p.13)

Sem almejar muitas considerações sobre o Surrealismo e a 
busca pela expressão de liberdade, é possível notar o elogio de 
Breton a essa condição de insensatez em tempos modernos, no que 
diz respeito ao “fazer arte”.

Retomando os pontos que interessam para a associação entre 
literatura e a grande área dos estudos da mente, a obra de Baillon 
muito contribui para esse questionamento.

A história do livro Un Homme si simple é justamente sobre 
os primeiros dias de internação da personagem principal, Jean 
Martin, e a reflexão sobre os motivos que a levaram ao seu 
isolamento. O romance apresenta diversos traços biográficos, 
como por exemplo, as personagens que são facilmente associadas 
às pessoas que partilharam a experiência do autor, apesar de 
portarem nomes diferentes; um período bem específico de sua 
vida, como sua ida para a Paris do período entreguerras, sua 
aventura em busca de um prestígio através da escrita, o termo de 
sua relação com a primeira esposa Marie (Jeanne), a relação com 
sua segunda esposa Germaine (Claire) e sua enteada Ève-Marie 
(Michette), entre outros aspectos pessoais.

Aqui cabe uma consideração sobre o nome do protagonista. Na 
primeira parte do livro, intitulada “primeira confissão”, o narrador 
se apresenta como Jean Martin. É importante fazer uma associação 
sobre o significado do nome no romance. Ele diz:
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Mon nom? Jean Martin, monsieur l’interne. Jean 
comme tous les Jean; Martin comme [...] Non, 
pas comme tous les Martin: comme l’ours quand 
il a fait le beau pour une croûte, dans sa fosse au 
Jardins des Plantes. (BAILLON, 2002, p.13)

Seu primeiro nome remete à simplicidade, muito também pela 
associação do nome Jean com a palavra francesa gens (gente): 
Jean comme tous les gens, como qualquer um, como toda gente. 
O segundo nome faz referência à história do urso Martin que foi 
transferido para Paris, para fazer parte das atrações do Jardin de 
Plantes, mas que não se adaptou bem à cidade e que entrou num 
estado de “depressão” e num estado de reclusão espontânea. 
Essa última associação se dá ao fato de Baillon, ou a personagem 
Jean Martin, não ter tido a princípio uma boa experiência na sua 
chegada em Paris, o que resultou em sua improdutividade literária. 
Essa primeira divisão apresenta duas perspectivas de uma única 
pessoa. Além disso, em um dado momento do livro, a personagem 
novamente se duplica em Martin I e Martin II. Indício de inquietações 
e percepção da necessidade de internação.

Há ao menos ainda uma outra associação pertinente quanto ao 
nome da personagem. No fim do livro, ao relatar sobre sua entrada 
no hospital da Salpêtrière, ela reconhece a estátua de Charcot, 
médico que havia começado as pesquisas sobre a histeria e outras 
manifestações da mente humana, e que tinha como nome Jean-
Martin Charcot. Desse modo, o narrador reivindica sua posição de 
paciente e médico.

Quanto à estrutura do livro, esse é composto de um prefácio e 
5 grandes partes intituladas confissões. Voltemo-nos para o prefácio 
do livro. Assinado com as iniciais A. B., indicando, possivelmente, a 
autoria de André Baillon. O autor esvazia sua identidade para talvez 
dar mais liberdade de leitura, e conta uma história que elucida todo o 
romance. Essa história consiste em um jantar com um amigo químico, 
que ele qualifica como “un beau cerveau de savant”. Esse químico 
deixa cair uma ervilha de seu prato no chão. A princípio isso não o 
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incomoda, mas, com o tempo, esse pensamento o perturba de tal 
maneira que o faz ir em busca dessa ervilha. Mesmo com tentativas 
frustradas de fazer seu amigo desistir da busca, o químico ignora 
os conselhos e continua sua missão: descobrir onde foi parar a tal 
ervilha. Em um dado instante, as outras pessoas que estavam no 
jantar resolvem ajudá-lo e uma delas acidentalmente deixa cair 
outras ervilhas no chão, mas o químico não se abala e continua 
procurando a primeira ervilha perdida. Nesse prefácio, A.B. compara 
enfim o químico a Jean Martin, que busca por diversos caminhos, 
às vezes ignorando evidências, os motivos de sua inquietação. Ele 
termina com a frase latina “hodie mihi, cras tibi”1 (hoje para mim, 
amanhã para você), relacionando narrador/paciente e leitor/médico, 
abrindo caminho para possível inversão de papéis.

No que tange à segmentação dos momentos do livro, é interessante 
o fato de ter nomeado essas divisões como “confissões”, pelo fato de 
esse termo possibilitar uma interpretação aberta. Em primeiro lugar, 
o termo “confissão” remete a um aspecto religioso, como uma busca 
por absolvição. Mas, ao mesmo tempo, tendo em vista o local em que 
são feitas tais confissões, podemos transferir o significado do termo 
confissões para “sessões”. É como se o autor fizesse um exercício 
psicológico sobre os motivos que levaram a sua internação, é como se 
transcrevesse as sessões com o médico que o acompanha.

Essas confissões acontecem de forma gradativa. É sempre a 
sugestão de um diálogo, mas é monologado. O narrador responde 
as perguntas que foram possivelmente feitas pelos profissionais 
responsáveis pelo seu tratamento, mas que não estão expressas de 
forma material.

Levando também em consideração a época e as tendências 
científicas que estavam em vigor, as confissões muito se assemelham 
ao método da livre associação da psicanálise. É perceptível como o 
narrador faz seus discursos de forma desordenada, mas que, com o 
1 Além disso, a frase é comumente encontrada na entrada de cemitérios e 
em túmulos. Pode ser também um modo de inserir a temática da morte – não 
necessariamente do suicídio – no livro.
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tempo, vão se encaixando e dando formato a respostas que eram 
obscuras por conta de recalques e bloqueios da mente. A psicanálise 
tem essa característica de dar voz ao paciente, fazendo com que 
este chegue a conclusões por meio do método da livre associação. 
O livro é a materialização dessa voz anteriormente calada.

O intuito deste trabalho foi demonstrar como essas duas grandes 
áreas – a literatura e o campo psi – podem estar fortemente ligadas. 
Através da análise de um livro escrito em um período propício de 
produção artística, dito mais livre e subversiva, como foi o início 
do século XX, pudemos verificar o quanto a própria internação e 
as confissões constituem a temática do livro em que a personagem 
central parece em busca de uma cura através do autoconhecimento. 
Não se sabe se Baillon teve contato com as tendências científicas que 
se dedicavam ao entendimento da mente, como é o caso da recente 
psicanálise, a não ser pela própria experiência enquanto paciente. 
O romance apresenta atributos dessa modernidade em que a figura 
do louco, por excelência marginalizado, inverte a sua posição social, 
assumindo um papel preponderante (autor/protagonista), e que por 
meio de suas confissões/sessões un homme si simple reivindica voz e 
usufrui da palavra.
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ANdrÉ BAILLON: HIstÓrIA e FIcçãO NO 
PerÍOdO eNtre GUerrAs

rayane Florêncio (UFrJ)

Deixar uma marca no mundo, deixar um pouco de sua história 
registrada por escrito é o que muitos autores almejam. André 
Baillon é um autor belga que tem como característica uma escrita 
entre o autobiográfico e o autoficcional. Suas produções refletem 
desde os momentos mais importantes de sua vida até os que podem 
parecer simples, como as lembranças da dificuldade de adaptação 
linguística ocorrida na infância, após a morte de seus pais quando 
vai morar com sua tia, uma realidade retratada em Le neveu de 
Mademoiselle Autorité.

Neste trabalho, pretendemos observar as produções literárias e 
a vida de André Baillon no período entre guerras. O autor se mostra 
sempre nessa linha tênue da autobiografia e da autoficção, e é 
sobre como sua obra se insere nesse gênero flutuante dos escritos 
do eu que vamos nos debruçar inicialmente.

Sendo assim, nós nos apoiamos em conceitos dados por 
pesquisadores da área, como Philipe Lejeune, Régine Robin e 
Philippe Gasparine. Segundo Lejeune, a autobiografia seria 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” (1975, p.14)1. 
Essa definição de autobiografia será alvo de várias críticas e será 
revisada pelo próprio Lejeune em Le Pacte autobiographique (bis). 
Quisemos citá-la, no entanto, sobretudo, porque ela tem uma 

1 Sempre que houver citação em português cuja referência bibliográfica esteja em 
francês, trata-se de uma tradução minha.
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importância histórica nos estudos da autobiografia. Não se trata, 
porém, de buscar o que seria verdadeiro ou não no texto de Baillon. 
O percurso da personagem bailloniana aparece claramente em Mes 
Souvenirs d’Anvers2, pertencendo a personagem à família Baillon: 
“Quelques jours plus tard, mon frère et moi, nous apprîmes que 
nous ne resterions pas à Anvers: que nous irions habiter chez la 
famille de mon père, les Baillon de Termonde” (1995, p.189).

André Baillon partilha em suas obras suas experiências, 
sua própria história e todos os elementos que, ao passar do 
tempo, constroem sua personalidade. Entretanto, não podemos 
classificar suas obras meramente como autobiográficas – falta 
o pacto autobiográfico proposto ao leitor, que é a afirmação 
no texto dessa identidade. Prefácios e paratexto (como certos 
comentários na contracapa) mostram que o texto apresenta 
elementos autobiográficos. Seria, então, uma obra autoficcional? 
Vemos, então, as definições propostas por Robin e Gasparini no que 
concerne à autoficção:

Representar todos os outros que estão em mim, 
me transformar em outro, dar livre curso a todo 
o processo de virar outro, virar seu próprio ser 
de ficção ou, mais exatamente, esforçar-se para 
experimentar no texto a ficção da identidade; 
tantas tentações fortes, quase a nosso alcance 
e que saem atualmente do domínio da ficção 
(ROBIN, 1997, p.16) 

Texto autobiográfico e literário que apresenta 
numerosos traços de oralidade, de inovação 
formal, de complexidade narrativa, de 
fragmentação, de alteridade, de disparatado 
e de autocomentário, os quais tendem a 
problematizar a relação entre a escrita e a 
experiência (GASPARINI, 2008, p.311)

2 Mes Souvenirs d’Anvers é um texto curto publicado em uma revista belga. Depois 
a obra é retomada e vira um livro, como demonstramos a seguir. Nesse momento, o 
nome da personagem muda: Henry Boulant.
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Dessa forma, Baillon escreve sob a influência não só de sua 
história, mas também da História de seu tempo. São presentes, por 
exemplo, como já foi citado anteriormente, os conflitos linguísticos 
enfrentados pelo autor em sua infância e que são inseridos na vida 
da personagem principal, Henry, em Le Neveu de Mlle Autorité. No 
trecho a seguir, a personagem tem algumas dúvidas em relação 
sobre o significado do nome de sua rua.

Notre rue s’appelait van Brée straat. (Comment 
dire: rue van Brée?) En face commençait la 
Leemstraat. Je crois même qu’il s’agissait d’une 
Korte Leemstraat ou Langue Leemstraat, ce qui 
signifie quelque chose comme: courte ou longue 
rue d’Argile. (BAILLON, 1930, p.22)

Essa obra retoma o texto Mes souvenirs d’Anvers (1928), 
que foi feito para um projeto de Roger Avermaete em 1928, cujo 
tema central era também sua infância em Anvers (Antuérpia). A 
publicação de Le Neveu de Mlle Autorité está intimamente ligada 
ao momento histórico belga: a obra que teve sua primeira versão 
terminada em 1927 é publicada três anos depois, no mesmo 
ano em que a Bélgica oficialmente se divide em duas regiões 
linguísticas diferentes.

Após essa divisão, encontramos na Bélgica um problema com 
a nomenclatura de sua literatura: seria uma literatura de língua 
francesa da Bélgica, literatura belga de língua francesa, literatura da 
parte francófona da Bélgica...? Ainda é difícil de definir exatamente 
um nome paras as produções literárias em língua francesa nesse 
país, o que gera alguns questionamentos quanto a influências. No 
entanto, o próprio autor faz questão de dar sua opinião sobre o 
tema em uma enquete transcrita em “Les Nouveaux Cahiers André 
Baillon” sobre a influência da literatura francesa moderna na 
literatura belga.

La littérature française ne laisse guère de trace 
dans la littérature des autres pays. […] Le point de 
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vue change, lorsqu’on considère les littératures 
suisse ou belge, ayant avec la littérature française 
lien commun de la langue. Mais d’abord n’est-il 
pas injuste de considérer les écrivains de Suisse 
ou de Belgique comme étrangers à la littérature 
française, et ne faudrait-il pas considérer ces 
pays comme des provinces littéraires de la 
France? [...] (BAILLON, 2005, p.11)

Diante dessa resposta do autor, percebemos que ele busca o 
reconhecimento dessa literatura e não deseja ser visto como um 
estranho perante a França, pois, assim como tantos outros autores 
belgas, ele é influenciado pelos franceses, por exemplo, quando 
Baillon escreve Judith, um manuscrito que permanece ainda inédito, 
feito em 1904, antes do período entre guerras, vemos claramente 
que escreve influenciado por Gustave Flaubert. Essa influência é 
apresentada em uma carta enviada a Pol Stiévenart, pintor belga, 
em 1901, na qual ele expõe seu sentimento em relação ao texto, 
sentimento esse que é retomado vinte e quatro anos depois em 
uma carta enviada a Pierre Bost, escritor e roteirista francês.

Ce qui me décourage un peu, c’est que les scènes 
de ma Judith auront beaucoup de ressemblances 
avec des scènes qui se passent dans Salammbô 
de Flaubert. […] Cet état de chose m’effraye 
un peu, et si je termine mon conte je pense ne 
pas le publier à moins qu’il ne soit absolument 
personnel. (BAILLON, 1901)

l’ombre de Flaubert nous gelait. La forme, 
la belle phrase, des scrupules, le mot qui ne 
pouvait se rencontrer deux fois à la même page. 
Idiots! Nous restions en surface, parce que 
creuser plus loin c’est démolir notre phrase. Il 
m’a fallu souffrir, élever de poules, mener une 
vie de tout ce qu’il vous plaira pour, à trente cinq 
ans comprendre enfin ce que j’étais bête et qu’il 
y avait à donner autre chose qu’un ronflement et 
une cadence. (BAILLON, 1925)
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Em se tratando de história, pode-se dizer que Baillon tem papel 
importante como um contador da história oficial por ter trabalhado 
na redação do jornal La Dernière Heure como secretário editorial. 
Essa parte de sua vida é recuperada no livro Par Fil Spécial, no qual 
a personagem sai de seu meio rural, da sua vida simples com sua 
criação de galinhas, gatos e cachorros, para algo totalmente novo e 
inusitado, fatos que se assemelham também à vida do autor. Baillon 
começa a trabalhar no jornal La Dernière Heure em 1906, no qual 
permanece até sua mudança para Paris em 1920, onde vive apenas 
um ano. O jornal La Dernière Heure não aparece no romance, pois o 
periódico em que trabalha a personagem é L’Uprème, jornal fictício. 
Mas a questão do nome é central para Baillon. E o jornal também 
tem seu nome “deturpado”, como vemos nesse trecho onde a 
personagem explica o motivo do “apelido” do jornal, deixando vago 
qual é o seu verdadeiro nome.

L’Uprème n’est pas notre nom. Le vrai était trop 
long; les marchands qui le criaient, attrapaient 
mal à a gorge. Ils ont retenu deux syllabes. C’est 
mieux. Rond hors de la bouche, cela vous entre 
pointu, dans l’oreille.

Les directeurs, eux-mêmes, disent:

– L’Uprème. (BAILLON, 1924, p.19)

Pode-se notar também que essa obra se mantém, como suas 
outras produções, nessa linha tênue entre a autobiografia e a 
autoficção, pois vida e obra se esbarram mais uma vez, semelhanças 
entre personagem, cenário, entre outros elementos se mostram 
pouco a pouco, deixando, mais uma vez, ao leitor essa ligação entre 
o real e a ficção. Aqui a personagem não tem nome, nem Jean 
Martin, nem Henry Boulant, nem André Baillon. Ela permanece 
anônima em todo o livro.

No período entre guerras, Baillon tem um extenso número 
de produções. O autor é associado muitas vezes aos escritores 
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populistas, mas trata-se de uma nomenclatura que certamente 
não o define. Primeiramente, o termo se refere a escritores que 
se reuniram em Manifesto em 1929 – manifesto que Baillon não 
assinou. Ele também propõe na entrevista à revista de Bruxelas Savoir 
et Beauté uma diferença entre a literatura populista e a literatura 
proletária, demonstrando não apreciar a palavra prolétarien, pois 
ela estaria ligada a palavra partisan e diz que isso foge um pouco 
do que a literatura deveria ser, individualista. No entanto, no que 
tange às suas obras, se os livros En Sabots, Histoire d’une Marie e 
Zonzon parecem retratar o povo, a personagem principal é sempre 
o alter ego de Baillon – um “monsieur”, um senhor da cidade, um 
estranho no ninho, cercado de outras personagens, essas sim, 
representantes do povo.

Mesmo com seus textos trazendo um retrato da vida das 
prostitutas ou do homem do campo, Baillon é sobretudo um 
escritor moderno. Não são os princípios realistas que o inspiram em 
seu texto, mas a relação com a língua, o próprio fazer literário que 
ele integra em sua obra, pois Baillon se preocupa com a estética 
de seu texto, criando além de uma personagem ou um alter ego 
seu. No livro En Sabots, a personagem A.B. tem consciência de 
que é diferente dos demais que ali estavam durante sua leitura 
de Verlaine. Os visitantes chegam para observar os camponeses e 
veem um camponês que não é como os outros. Ele se veste como 
eles, mas é um leitor de Verlaine. O que os turistas não sabem é 
que aquele não é um camponês como os outros. Na verdade, nem 
é um camponês...

Je suis par terre. Petit coup d’œil distrait à ce 
rustre; puis surprise, parce qu’entre mes doigts, 
il vient d’apercevoir un livre, dont le titre est 
visible. Tiens! Nouveau coup d’œil plus aigu; 
examen global du personnage; légère oscillation: 
Interrogerait-il? N’interrogerait-il pas?

[...]
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Demain, en quelque jolie volière, pintades 
et perruches apprendront que le Maître a 
découvert, en Campine, une brute, mon Dieu! 
je ne dirais pas, chère Madame, qui lisait, qui 
profanait l’œuvre divine de notre divin Verlaine. 
(BAILLON, 1922, p.156-157)

Esse olhar crítico se faz presente também quando Baillon dá 
espaço à metaliteratura. Logo no início do período pós-guerra, por 
exemplo, Baillon termina de escrever a primeira parte de Délires, 
livro que se inicia por um prefácio um tanto diferente, onde ele 
categoriza os leitores em três tipos: os que leem o prefácio antes do 
livro; os que o leem no final e os que nem o leem. O autor também 
nos explica nesse prefácio o porquê da escolha do título da obra e 
o porquê da palavra délires não estar no singular, uma das razões 
apresentadas é que se trata de delírios de apaixonados.

Na primeira parte do livro, intitulada “Les mots”, Baillon nos 
faz relacionar a personagem (um escritor que é apaixonado por 
Germaine, mas que guarda ainda sentimentos por Marie, um amor 
do passado real, ou mesmo, um amor por uma personagem) à sua 
vida real, pois Baillon em 1912 conhece Germaine Lievens, e dois 
anos depois se separa de Marie Vandenberghe, sua esposa, para 
viver ao lado de Germaine. Em 1918, ao acabar Histoire d’une 
Marie, a qual começara a escrever em 1902, Baillon começa a 
escrever essa primeira parte de Délires, retomando o amor por 
Marie e a vida conjugal, a qual podemos pensar que seja a dele 
com Germaine Lievens.

Mais uma vez, Baillon se associa com a sua personagem ao 
fazer uso do pronome “on” no segundo capítulo de “Les mots”: “On 
est écrivain, on combine des histoires, on imagine des personnages; 
certains, on les aime si fort qu’on les devient” (1927, p.29). Mesmo 
levando o leitor para o interior de seus textos, Baillon sempre dá 
vida a objetos e a ações comuns do dia a dia, como por exemplo 
o som das notas do piano de Germaine em Délires ou mesmo o 
som das máquinas prensando o jornal em Par Fil Spécial, o que faz 
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o leitor se inserir na obra e vivenciar tudo aquilo pelo que passa 
a personagem, sendo assim textos sensoriais, uma viagem ao 
passado, ao seu passado, a sua realidade.

As palavras – les mots – para Baillon são essenciais. É através 
delas que ele conta sua autoficção e elas – em francês ou em 
flamengo – são as responsáveis pela sua identidade e por seus 
problemas de identidade. Baillon na redação do jornal La Dernière 
Heure usa essas mesmas palavras, escreve e participa, como tantos 
homens de literatura na Bélgica ou na França, da História de seu 
país. A personagem de Délires sofre, sobretudo, por causa dessas 
palavras – que ganham vida e causam frustração e desequilíbrio. O 
escritor é aquele que ressuscita as palavras: “Mon Dieu! Pourquoi 
dans sa vie avait-il animé tant de mots?” (BAILLON, 1927, p.34). 
Todo escritor dá vida às palavras, mas a personagem bailloniana se 
vê obcecada por essas palavras que ele anima e que povoam sua 
mente, causando alucinações e sofrimento.
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NAtUrALIsMO e cAMPO LIterÁrIO BeLGA eM 
Les deUX cONscIeNces, de cAMILLe LeMONNIer

rubens Vinícius Marinho Pedrosa (UFrJ)

O presente artigo compreende uma síntese da pesquisa que 
desenvolvi no mestrado, no Programa de Pós-Graduação em 
Letras Neolatinas, no curso de Literaturas de língua francesa da 
UFRJ. A dissertação, defendida em fevereiro deste ano, se intitula 
“Naturalismo e campo literário belga em Les Deux consciences, de 
Camille Lemonnier”. O romance estudado foi publicado em 1902 
e traz uma ressignificação de um dos processos judiciais movidos 
contra o seu autor.

Camille Lemonnier (1844-1913) foi um escritor belga filiado à 
estética naturalista. Deixou uma extensa obra composta por crítica 
de arte, ensaios, crônicas, contos, poemas em prosa e romances. 
Com relação à sua obra romanesca, ela teve início com a publicação 
de Les Charniers (1881), mas é com Un Mâle (1881) que ele adquire 
reputação enquanto escritor em seu país. Obtendo um grande 
prestígio ao longo de sua carreira literária, acabou por receber o 
título informal de “Marechal das Letras belgas”. Tal denominação é 
motivada pelo fato de Lemonnier ser reconhecido pelo meio literário 
e intelectual da Bélgica como o precursor no desenvolvimento de 
novas estéticas em solo belga, trazendo para o conjunto literário 
belga francófono ares de modernidade. A consagração do escritor 
teria tido, em um histórico banquete em 1883, o seu ápice. Realizado 
pela revista literária La Jeune Belgique, o evento tinha um caráter 
reparador, motivado por o Prix Quinquennal (Prêmio quinquenal), 
premiação outorgada pelo governo belga, não ter sido atribuído 
à Lemonnier. O evento adquiriu um grande significado simbólico, 
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sendo associado à emergência de uma classe de intelectuais e 
literatos da Bélgica surgida após a década de 1880. Além disso, 
o banquete representaria uma insurreição frente à instância 
tradicionalmente legitimadora da literatura que o prêmio oficial 
representava. Na pesquisa, o banquete é compreendido também 
no âmbito dos posicionamentos e disposições das revistas literárias 
belgas, das quais serão tratadas no decorrer do artigo.

Les Deux consciences (As duas consciências, em português) 
interessa como objeto de estudo por, ao reeditar um processo 
judicial motivado por uma obra literária, encenar igualmente as lutas 
simbólicas (BOURDIEU, 1996) existentes no campo literário belga. A 
maneira como a obra se articula com um projeto de naturalismo 
belga e a trajetória de Camille Lemonnier (BOURDIEU, 1998) 
estão igualmente implicados. O romance tem como personagem 
principal o escritor naturalista Joris Wildman, alter ego de Camille 
Lemonnier. Wildman tem um de seus romances acusados de 
atentado à moral, o que foi motivado pelas descrições consideradas 
demasiadamente cruas. No romance, o processo é movido pelo juiz 
Moinet, que representa a moral de fundo cristão que condena a 
estética naturalista proposta por Wildman, o qual se caracteriza por 
um panteísmo pagão carregado com uma forte carga de erotismo. 
O enredo de Les Deux consciences tem como base o embate entre 
duas morais, ou duas consciências, a social baseada em valores do 
cristianismo e a da literatura, que, na segunda metade do século 
XIX, busca constituir um campo autônomo.

Les Deux consciences ressignifica o último processo judicial 
movido contra o escritor, de um total de três. O primeiro ocorreu 
em Paris, em 1888, motivado pelo conto “L’Enfant du crapaud”, 
publicado no periódico parisiense Gil Blas. “L’Enfant du crapaud” 
foi enquadrado pela corte de Paris, no crime de atentado ao pudor, 
devido ao modo cru do qual o escritor desenvolveu o tema tratado 
no conto, uma greve ocorrida em uma mina de carvão que termina 
em uma orgia coletiva sobre Marcelle, uma velha taberneira, 
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na qual seria fecundada a criança que futuramente vingaria a 
classe trabalhadora. Camille Lemonnier teve como advogado de 
defesa Edmond Picard que, além de jurista, é uma personalidade 
importante no campo literário belga, sendo um dos fundadores 
da revista literária L’Art moderne. Neste episódio judicial, o 
advogado de defesa, para refutar as acusações motivadas pelas 
representações demasiadamente vívidas, de um colorido violento, 
contidas no conto, associa a estética proposta por Lemonnier aos 
pintores flamengos dos séculos XVI e XVII. Pintores como Peter Paul 
Rubens (1577-1640), Jacob Jordaens (1593-1678) e Pieter Brueghel 
(1525-1569) constituem um patrimônio cultural muito prezado pelos 
belgas. A alusão a essa estética pictural na defesa de Edmond Picard 
é compreendida como um modo de marcar uma singularidade do 
naturalismo belga em relação ao seu equivalente francês, pois 
dela se originaria a incompreensão do conto de Lemonnier que 
ocasionou o processo. Camille Lemonnier, juntamente com o editor 
de Gil Blas, Deroule, foi considerado culpado, sendo condenado a 
pagar uma multa de mil francos.

O segundo processo se deu em Bruxelas, no ano de 1893, 
motivado pela novela “L’Homme qui tue les femmes; mémoires de 
l’assassin”, publicado no Gil Blas illustré de Paris. A novela, que se 
inspirava no caso de Jack o estripador, foi autuada por conter um 
sadismo que não poderia ser considerado nem de caráter artístico, 
nem científico. Apesar de o júri ter dado um veredito negativo, o 
presidente do tribunal, Stinghlamber, declarou Camille Lemonnier 
inocente. Já o episódio judicial de 1900, ressignificado em Les Deux 
consciences, foi motivado pelo romance L’Homme en amour (1897). 
Lemonnier foi novamente defendido por Picard que sublinhou, 
como no primeiro processo, a estética pictural do escritor. O caso 
causou grande comoção na imprensa e no meio literário belga à 
época, trazendo à tona um debate sobre a autonomia da literatura. 
A movimentação em torno do processo configura uma união de 
artistas e intelectuais que buscam afirmar a autonomia do campo 
literário de modo semelhante à ocasião do Banquete Lemonnier.
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A veiculação jornalística do caso Lemonnier se revela de grande 
importância para apreender as discussões que o processo suscitava. 
Foram então examinados diversos jornais belgas que traziam algo 
relacionado ao processo, entre os quais Gazette de Charleroi, Journal 
de Charleroi, La Meuse, Le Peuple e L’Indépendence belge. Um aspecto 
comum encontrado nos artigos jornalísticos é o ridículo associado 
ao processo contra o escritor. O caso era tratado, na maior parte 
dos jornais consultados, como antiliterário, sendo atribuído ao juiz, 
responsável pelo processo, falta de discernimento para diferenciar 
uma obra literária de simples pornografia. A movimentação em 
torno do processo Lemonnier se pauta em grande parte pela defesa 
de um campo literário autônomo que pressupõe a não equivalência 
da moral da arte com a civil. Tal mobilização é compreendida em 
termos de Engajamento literário (DENIS, 2005; MACÉ, 2005), que diz 
respeito à reivindicação da prioridade de critérios de julgamento de 
uma obra artística que seguisse princípios próprios, que não fossem 
aqueles alheios às questões estéticas como os ligados às leis que 
regem a vida civil e a moral da sociedade (DENIS, 2005).

Além desse engajamento por parte dos agentes do campo 
literário, que, na concepção de Bourdieu, podem ser desde 
escritores e editores até mesmo jornalistas e críticos literários, é 
considerado também o aspecto de midiatização do campo literário 
(THÉRENTY, 2016). Fenômeno que havia começado a se desenvolver 
na França a partir dos anos 1830, tem em seus componentes 
principais a apropriação por parte dos jornais e, por consequência, 
de seus leitores, das tendências em literatura, das querelas estéticas 
e da figura do escritor, este transformado em personalidade. A 
partir das reflexões de Marie-Ève Thérenty sobre a midiatização 
do campo literário francês, é possível compreender a apropriação 
das discussões acerca do processo Lemonnier, em especial, as 
questões de ordem estética que dela derivam, como correlatas à 
midiatização do campo literário que ocorreu no século XIX. Além 
disso, são consideradas as peculiaridades da midiatização do campo 
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literário em um espaço cultural restrito como o da Bélgica: há uma 
preocupação maior com a institucionalização do campo belga do 
que com querelas estéticas, como ocorre na França. Isso porque 
o campo literário francês possuía maior grau de autonomia em 
relação ao belga. No caso deste último, a literatura acabava por 
constituir um assunto de Estado (ARON; GEMIS; MAYEUR, 2013). 
O jornal constituía uma espécie de fórum de discussão entre o 
parlamento e a opinião pública. Assim sendo, a relação entre os 
campos jornalístico e literário seria um modo eficiente de levar o 
diálogo em torno das letras belgas para a vida cotidiana.

O ridículo atribuído ao processo e ao fato de as opiniões acerca 
dele nos jornais estarem majoritariamente a favor de Camille 
Lemonnier é correlato ao momento da trajetória do escritor 
(BOURDIEU, 2008, p.71). Lemonnier, na ocasião do terceiro processo, 
era um escritor estabelecido no campo literário belga, gozando de 
farto capital simbólico. Partindo do conceito de Bourdieu, a posição 
ocupada pelo agente, em determinado momento de sua trajetória, 
tem, entre suas implicações, o volume de capital acumulado ao 
longo dela. Desse modo, pode-se considerar que o acúmulo de 
capital simbólico por parte de Camille Lemonnier seria então 
fator determinante na veiculação midiática do episódio judicial 
protagonizado por ele.

O tratamento dado à trajetória de Lemonnier seria então 
retomado no romance Les Deux consciences, principalmente o 
sentido público de sua obra e da sua figura de escritor. Sendo um 
roman à clefs, Les Deux consciences teria uma relação com os fatos 
e personalidades nele representados diferente da de uma narrativa 
biográfica. Na escrita do romance, o escritor lançaria mão de todos 
os artifícios oferecidos pela escrita ficcional, como escolha de 
determinadas palavras visando certo efeito, organização da trama 
e dos capítulos, correspondência de personagens e acontecimentos 
de acordo com a vontade do escritor e recurso à ironia (HAMON, 
1996) e à autoironia naturalistas (DUSTEYSSIER-KHOZE, 1999). 
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O discurso autoirônico consiste não necessariamente em uma 
abordagem jocosa, mas em uma reflexão com tom de autocrítica 
que um escritor ou um estilo literário faz de si mesmo. Coloca-
se então em uma espécie de mise en abîme os procedimentos 
estilísticos, os temas e códigos associados a determinado escritor 
ou movimento literário, mimetizando ou exacerbando-os.

A autorreflexividade associada ao roman à clefs e ao romance 
irônico tem uma relação estreita com o processo de autonomização 
do campo literário. A autonomia de um campo literário é medida 
pelo nível de força simbólica atribuída ao seu campo de produção 
específica (ou seja, aquele que engloba as produções culturais que 
constituem um projeto estético). A autonomia conquistada por ele 
faz com que passe a refletir sobre si mesmo, o que colabora para 
o surgimento de obras que abordam realidades do campo literário, 
entre as quais podemos citar Les Illusions perdues (1843), de Honoré 
de Balzac, L’Éducation sentimentale, de Gustave Flaubert e Bel-Ami 
(1885), de Guy de Maupassant. Retomando as histórias da literatura 
e os atores que a constituem, os romans à clefs engendrariam 
uma espécie de reflexividade específica que passa pela reescrita 
e, por conseguinte, da ressignificação dos fatos e personalidades 
retratados (GLINOER; LACROIX, 2014, p.8), no qual podem ser 
usados dispositivos ficcionais como a ironia, através da qual Camille 
Lemonnier reflete sobre o processo judicial sofrido por ele em Les 
Deux consciences.

Les Deux consciences reedita então certo modus operandi do 
campo literário belga e as lutas simbólicas que dele fazem parte. 
Tematizando um processo judicial movido contra um escritor, 
ele reafirma o lugar da corte judicial como um campo de batalha 
onde a literatura se bate por sua legitimidade ao longo de sua 
história. Além disso, as questões envolvendo a estética naturalista 
de Camille Lemmonier, sobretudo no que toca ao interdiscurso 
pictórico que a compõe, estão presentes no romance também como 
contraponto às acusações de pornografia que motivam o processo. 
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Buscamos então compreender algumas dinâmicas da constituição 
do campo literário belga, o que fez com que a sociologia de Pierre 
Bourdieu se tornasse a base da pesquisa. Constituindo o campo 
literário um lugar de trocas entre seus agentes, munidos de capital 
principalmente cultural e simbólico, o acúmulo de capital simbólico 
por Lemonnier e o agrupamento dos escritores belgas em torno dele 
está intimamente relacionado com o processo de autonomização 
do espaço literário belga.

Assim como os jornais que veicularam a discussão em torno 
do processo Lemonnier, a investigação em revistas literárias 
belgas se mostrou um outro meio pelo qual a pesquisa de fontes 
primárias trouxe mais dados para comprovar com as hipóteses que 
já existiam, assim como algumas respostas à perguntas surgidas no 
decorrer da pesquisa. Atentamos então às revistas L’Artiste, L’Art 
moderne e La Jeune Belgique. A importância da primeira revista se 
dá pelo fato de, nas edições de sua segunda fase que vai de 1877 
até 1878, ter sido uma porta de entrada do naturalismo na Bélgica. 
Tendo recebido colaborações de escritores naturalistas franceses 
como Henry Céard e Joris-Karl Huysmans, a revista se configurava 
como um espaço de confluência entre os naturalismos francês e 
belga. L’Artiste era dirigida pelo poeta e pintor Theódore Hannon, 
além de ter tido colaborações regulares de Camille Lemonnier. A 
revista também teve um papel importante ao se posicionar a favor 
de Émile Zola na polêmica envolvendo a publicação do romance 
L’Assommoir, além de ter tido colaborações do próprio escritor.

Enquanto a L’Artiste foi um espaço de confluência entre os 
naturalismos belga e francês, é possível dizer que L’Art moderne 
traria em suas páginas a ressignificação (ESPAGNE, 1992) do 
naturalismo em uma estética literária reconhecida pelos belgas. 
Tendo surgido em 1881, mesmo ano da publicação de Un Mâle, de 
Camille Lemonnier, a revista celebrou o romance como um marco na 
literatura belga moderna, do mesmo modo que o volume de poesia 
Rimes de Joie, de Théodore Hannon. L’Art Moderne, que teve entre 
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seus fundadores o jurista Edmond Picard – o mesmo que defendeu 
o escritor nos processos – possui então um papel importante na 
consagração de Camille Lemonnier no campo literário belga. Outra 
revista marcante no período foi a La Jeune Belgique. Fundada por 
Albert Grésil, em primeira análise iria em direção oposta à L’Art 
moderne, se aproximando do simbolismo e do parnasianismo. 
Entretanto, os membros de La Jeune Belgique serão os responsáveis 
pelo banquete em homenagem a Camille Lemonnier, que seria uma 
resposta ao estado belga por não ter atribuído o Prix Quinquennal ao 
escritor. A relação entre as revistas literárias demonstra que, em um 
campo literário como belga ainda em processo de autonomização, 
havia a necessidade de união de forças entre escritores, sem muito 
espaço para querelas estéticas. Além disso, denota a postura elitista 
da Jeune Belgique em oposição à L’Art moderne, que considerava 
que Lemonnier não deveria ganhar o prêmio oficial, pois, assim, ele 
se tornaria um escritor oficial, laureado, porém fossilizado.

A relação do campo literário belga com o francês interessa à 
pesquisa por compor um elemento essencial para a apreensão da 
formação do espaço literário belga. A França e a Bélgica mantiveram 
ao longo da história uma relação de atração e repulsão, permeada 
por violência simbólica de uma parte e, de outra, trocas culturais 
efetuadas que eram em muito facilitadas pelo uso da mesma 
língua e pelo fato de serem países vizinhos. Aspectos linguísticos 
e culturais unem os dois países e, em alguns momentos, são fonte 
de conflitos. O intercâmbio constante entre a Bélgica e a França, 
sobretudo em relação à estética naturalista, é compreendido nesta 
Dissertação sob o ponto de vista das transferências culturais. O 
conceito, cunhado por Michel Espagne, pressupõe que não exista 
uma cultura totalmente pura, pois todos os espaços culturais 
passaram ao longo de sua história por importações e hibridizações. 
Dessa forma, são passíveis de relativização as noções de dominação 
cultural e de originalidade. O conceito de transferências culturais 
se articula com a noção de literatura nacional de Anne-Marie 
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Thiesse (2001), segundo o qual os marcos fundadores dos conjuntos 
literários nacionais seriam estratégias discursivas, oriundas da 
delimitação dos espaços nacionais que se desenvolveu no século 
XIX (THIESSE, 2001, p171). A identificação dos pintores flamengos 
como ancestrais em comum pelos belgas seria então correlata 
à constituição do Estado belga. Essa necessidade se faria mais 
urgente para a Bélgica devido a sua constituição tardia enquanto 
Nação, que se deu apenas em 1830.

A herança pictórica flamenga integra um importante elemento 
de distinção cultural para os belgas, através do qual eles buscam 
afirmar suas singularidades frente à França. O interdiscurso pictural 
com os pintores flamengos presente na obra de Camille Lemonnier 
constitui um problema que interessa à pesquisa, pois ele é aludido 
nos processos e é reeditado no romance, o que se afigura uma 
forma de refutar as acusações de pornografia dirigidas às suas 
obras, além de afirmar seu projeto estético e uma moral da arte 
como um todo. A estética pictural de Lemonnier é considerada 
em termos de possíveis estéticos, conceito de Pierre Bourdieu 
que seria “um espaço orientado e prenhe das tomadas de posição 
que aí se anunciam como potencialidades objetivas” (BOURDIEU, 
1996, p.265). Assim sendo, o conceito está relacionado com as 
disposições inconscientes que regem determinado campo artístico 
ou literário (o habitus). As tomadas de posições dos agentes, estas 
conscientes, ajudam a moldar o campo. Lemonnier, ao traduzir em 
sua obra literária essa matéria oriunda da pintura flamenga, estaria 
então se servindo das possibilidades estéticas que se ofereciam a 
ele: uma estética que seria, além disso, facilmente reconhecível 
pelo público-leitor de seu país, posto que partilhada.

Em Les Deux consciences, a relação entre pintura e literatura, 
sobretudo no tocante à herança cultural flamenga, está presente 
através de discussões sobre arte e literatura, descrições picturais 
no próprio romance e na obra que Wildman escreve, Épiphanie, 
que aparece em uma mise en abîme. A estética do escritor 
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ficcional Joris Wildman associada à pintura é compreendida 
por meio do conceito de iconotexto (LOUVEL, 2006, p.195). 
Constituindo justamente um produto híbrido, entre literatura 
e pintura, resultante das descrições picturais, a criação de 
iconotextos em uma obra literária se dá geralmente de maneira 
motivada. As descrições picturais são analisadas através de graus 
de picturalidade estabelecidos por Liliane Louvel (2002, p.34) e de 
reflexões sobre a pintura dos Países Baixos.

Apesar de constituir uma estética pertinente aos campos 
artístico e literário da Bélgica, a estética pictural flamenga não seria 
algo exclusivo de Lemonnier nem do naturalismo belga, pois ela é 
reconhecida e apropriada em outros espaços culturais. Um exemplo 
a ser citado seria o escritor naturalista francês Joris-Karl Huysmans 
(1848-1907). Sendo Huysmans descendente de pintores holandeses, 
ele buscou, no início de sua carreira, antes de se engajar pela causa 
impressionista, a sua face artista nessa herança familiar, oriunda 
dos Países Baixos. Além disso, algumas características da pintura 
flamenga se familiarizam com o naturalismo, como o materialismo 
e a busca do efeito de real, ligado à busca de conhecimento sobre 
o mundo (ALPERS, 1999, p.159-162). Assim sendo, o interdiscurso 
pictórico efetuado por Lemonnier, ao mesmo tempo em que 
representa uma marca de distinção no campo literário belga, insere 
a produção literária do escritor no naturalismo, tendo em vista que 
as representações cruas e materialistas associadas a essa tradição 
artística estão incluídos nas propostas da estética.

A alusão da estética pictórica flamenga nos episódios judiciais 
envolvendo Camille Lemonnier, principalmente aquele que ocorreu 
em Paris em 1888, teria então contornos, sobretudo, políticos, no 
qual se visaria afirmar as especificidades do naturalismo belga. A 
ressignificação dessa estética em Les Deux consciences corroboraria 
com tal movimento discursivo, além de demonstrar a importância 
de tais questões estéticas dentro das lutas simbólicas do campo 
literário belga, tendo em vista a recorrência delas.
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A escrita do romance Les Deux consciences seria uma ação 
consciente de Camille Lemonnier enquanto agente do campo 
literário, visando provocar um efeito nele. A obra seria correlata 
ao processo de autonomização do campo literário belga, tendo 
em vista que à medida que o subcampo de produção específica 
é agregado de mais capital simbólico, ele tende a refletir sobre si 
mesmo e produzir obras que abordam realidades do campo literário. 
Além disso, a enunciação irônica presente em Les Deux consciences 
se reportaria à veiculação do processo nos jornais, reforçando o 
caráter despropositado atribuído a ele.

O ridículo atribuído ao processo de 1900 poderia ser explicado 
pelo momento em que se encontrava a trajetória de Camille 
Lemonnier e o seu capital simbólico acumulado, mas também 
pelo estatuto da estética naturalista naquele estágio do campo 
literário belga: o naturalismo era então dominante, não sendo mais 
associado nem à polêmicas e nem à combatividade de outrora. 
Entretanto, se o naturalismo na Bélgica era uma estética dominante, 
sendo associado à modernidade literária desde que começou a se 
desenvolver no país, ele seria dominado pelo naturalismo francês. 
Isso se explicaria pelo ponto de referência que o naturalismo francês 
representa em relação a outras manifestações da mesma estética. 
Além disso, é inegável que o campo literário francês exercia uma 
predominância em relação ao campo literário belga, através da 
violência simbólica. Assim sendo, o campo literário belga precisa 
mostrar maior assertividade em relação a outros campos literários 
mais autônomos, o que faz com que sejam pertinentes afirmações 
culturais com propósitos autolegitimadores, como é o caso dos 
pintores flamengos.

Retomando o processo movido contra ele em Les Deux 
consciences, Lemonnier aborda as lutas simbólicas que constituem 
o campo literário belga, o que faz com que possamos considerar 
a obra como uma síntese de tais questões. O estudo do romance 
leva a pensar diversas questões relacionadas à formação deste 
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espaço literário, tais como a maneira como os episódios judiciais 
envolvendo o escritor se articulam com as lutas simbólicas, a função 
dos periódicos, a relação da trajetória do escritor com o processo 
de autonomização do campo belga e a importância do modo como 
ele ressignifica a estética naturalista para a constituição de uma 
literatura nacional em seu país.
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A Arte dA decAdÊNcIA: Os eNredOs de 
OBsessãO (1884-1910)

daniel Augusto P. silva (UerJ)

O presente trabalho visa analisar como a categoria narrativa do 
enredo é construída nas narrativas decadentes em língua francesa. 
Partimos da hipótese de que a prosa de ficção decadente engendrou 
textos com movimentos narrativos bastante recorrentes, a ponto 
de configurarem quase um modelo. Nessas obras, apresentam-se 
diversas histórias de protagonistas dominados por uma obsessão, 
normalmente de cunho artístico, que os leva inevitavelmente à 
degradação física e moral. Motivados pelo ideal de encontrar na 
arte novas experiências poéticas e sensoriais, as personagens 
decadentes empenham-se inicialmente em romper com os padrões 
éticos e estéticos em voga. Para tanto, elas desenvolvem produções 
artísticas excêntricas e não raro violentas, marcadas pelo grotesco 
e pelo horror – como, por exemplo, quadros pintados a partir de 
situações reais de sofrimento e de crimes, além de livros baseados 
nas histórias de vida de homens e mulheres caracterizados como 
vis, maus e, com frequência, satanistas.

Ao buscarem esse tipo de inspiração para suas realizações 
estéticas, tais personagens envolvem-se em tramas que podem 
ser comparadas, por analogia, a um enredo típico da literatura 
de horror: o do cientista extrapolador (CARROL, 1999), 
caracterizado por sua excessiva sede de conhecimento e sua 
hybris. Em ambos os casos, os protagonistas são punidos, seja 
por seus experimentos científicos transgressores, seja por suas 
experiências artísticas obsessivas. Com o intuito de demonstrar 
as fases e o desenvolvimento desses enredos de obsessão, 
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examinaremos pontualmente os romances À Rebours (1884), de J.-
K. Huysmans, e Monsieur de Phocas (1901), de Jean Lorrain. Como 
ficará demonstrado, a temática da arte é essencial para a ficção 
decadente, sobretudo pela ligação que tal literatura empreende 
entre a produção artística e o mal.

Antes de partirmos para a análise das obras, é preciso não 
apenas buscar definições do que é a decadência literária e de quem 
são seus autores, como também, mais especificamente, averiguar 
se é possível classificá-la a partir de suas estruturas narrativas, 
em uma tentativa de sistematização de temas, personagens 
arquetípicas, entre outros aspectos. Essa abordagem, de cunho 
mais narratológico, pode nos ajudar a identificar de maneira mais 
precisa a ficção decadente. Em geral, a crítica e a historiografia, 
tanto na França quanto no Brasil, apresentaram certa instabilidade 
terminológica e conceitual para estudar essa literatura, o que 
contribuiu para a obliteração de diversas obras que se tornaram 
verdadeiras raridades bibliográficas.

A ideia que normalmente se tem sobre a decadência literária 
está ainda muito atrelada ao dandismo, ao esnobismo e a uma 
postura blasé por parte tanto das personagens decadentes 
quanto dos autores. Ainda que esses aspectos estejam presentes, 
em alguma medida, nos textos, há outras questões que são mais 
estruturantes para a definição do que é decadência literária. Não 
se deve reduzir a ficção de decadência a uma simples atitude 
comportamental entediada, às preferências estéticas bizarras e às 
biografias dos seus autores. Nas pesquisas que temos desenvolvido 
(SILVA, 2016; 2017), buscamos uma abordagem mais estrutural e 
geral dessa ficção, de modo a qualificá-la em seus aspectos mais 
textuais. Nosso corpus de análise inclui narrativas de todos os 
escritores anteriormente citados, pois, em seu conjunto, elas são 
capazes de nos fornecer um conjunto de dados maior, e, com isso, 
apontar recorrências temáticas, estilísticas e narrativas. Com elas, 
somos capazes de entender o funcionamento da ficção decadente, 
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além de indicar os seus legados para a literatura em geral e o seu 
papel na produção artística finissecular.

Para tentarmos entender o porquê de essa produção expressar 
uma ideia de decadência, podemos buscar também o auxílio de 
informações de cunho sociohistórico e cultural. É curioso notar que 
o período entre o final do século XIX e o início do XX foi marcado 
por uma série de inovações técnicas e científicas que, em geral, 
melhoraram a qualidade de vida da população. Eugen Weber (1988) 
aponta para um aparente paradoxo existente entre as melhorias 
sociais da época e essa ficção, que se tornou cada vez mais 
pessimista e mórbida. Afinal, nesse recorte histórico, ocorreu o 
desenvolvimento da iluminação pública, dos transportes coletivos, 
das redes de saneamento básico, além do combate a inúmeras 
doenças e problemas de saúde coletiva. Para certos intelectuais e 
escritores, no entanto, a França estava passando por um processo 
de decadência e degeneração social. Como uma das razões para 
essa percepção negativa, Weber indica que, em poucos momentos 
da história, as mudanças teriam acontecido de forma tão acelerada 
e intensa, de modo a gerar inclusive uma sensação de “mudança 
pela mudança” (1988, p.15). Tal ritmo intenso de transformação 
geraria uma sensação de instabilidade, ansiedade e, nos termos 
da época, de “neurastenia”, “crise de nervos” ou “nevrose”. Essa 
visão ecoa, evidentemente, nos trabalhos de pesquisadores como 
Simmel e Benjamin, que buscaram identificar como a modernidade 
oitocentista impactou na experiência e na sensibilidade do homem.

Para além dessa explicação, estudiosos da intelectualidade 
finissecular francesa explicitam outras razões sociais que afetaram 
diretamente o trabalho dos escritores e suas visões de mundo. Em 
livro recente, o historiador Michel Winock (2017) ressalta também 
que i) o crescimento demográfico da França era o menor da Europa, 
o que gerava um receio de despopulação e de fraqueza da “raça”; 
ii) o país passava por uma grave crise econômica, com uma balança 
comercial bastante deficitária e com altos níveis de desemprego; iii) 
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e, sobretudo, a França vivia um conflito entre a Terceira República 
e a Igreja Católica, com o fechamento de conventos, expulsão 
de religiosos, além da instituição da laicidade das leis escolares. 
Somam-se a esses três fatores as lembranças da derrota na guerra 
franco-prussiana de 1871, a perda da Alsácia-Lorena, os conflitos da 
Comuna de Paris, a aversão ao sufrágio universal e as ansiedades 
geradas pela progressiva emancipação feminina. Nesse contexto, 
diversas narrativas decadentes retratam uma França sem religião, 
cada vez mais cientificista e vulgar, cujo destino estaria entre a 
degeneração do povo e o desaparecimento da nação.

Esses aspectos de cunho cultural, social e histórico ensejaram 
uma literatura bastante pessimista que foi praticada por diversos 
escritores. No entanto, a recepção crítica dessa ficção se mostrou 
um tanto quanto claudicante quando buscou nomeá-la e defini-la. 
Alguns utilizam o termo de “decadentismo”, outros de “decadismo”, 
e há ainda os que defendam se tratar de “simbolismo”. Trata-se, 
de fato, de um período particularmente heterogêneo na história da 
literatura francesa, com tendências poéticas bastante variadas e 
que se interpenetravam em vários pontos. Atualmente, a corrente 
crítica majoritária (MARQUÈZE-POUEY, 1986; PALACIO, 1989; 
SCHMID, 2008; PALACIO, 2011), – e também a que nos parece 
mais acertada –, defende que não houve uma “escola decadente”, 
um movimento literário com preceitos bem definidos e grupos 
de autores estabelecidos, ainda que tenha havido tentativas 
nesse sentido, sobretudo no domínio da poesia. Por esse motivo, 
tendemos a rejeitar nomenclaturas que incluam a decadência 
literária como um dos tantos movimentos poéticos do século XIX e 
preferimos adotar o termo “prosa de ficção decadente”.

Se não foi um movimento ou uma escola, como podemos 
analisar e definir essa ficção? Para tanto, apresentamos, então, três 
definições da literatura decadente que nos parecem produtivas e 
que se sustentam também quando as comparamos com os índices 
textuais das obras. A primeira delas é de Jean Pierrot (1977), que 
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foi o principal teórico da ficção decadente no século XX e produziu 
um trabalho minucioso, com informações tanto de história 
literária quanto de aspectos teóricos e narrativos. Destacamos 
um trecho, já da conclusão de seu livro, quando aborda algumas 
características centrais da ficção decadente. Para ele, essas obras 
buscaram uma evasão

par le raffinement de la sensation sophistiquée 
et poussée jusqu’à l’hallucination, par le rêve 
et les stupéfiants, par l’exotisme imaginaire 
et la reconstitution historique et poétique de 
civilisations disparues; refus de la nature sous 
toutes ses formes – paysages naturels, nature 
humaine – et à l’inverse célébration d’un 
artificiel recherché à l’aide des stupéfiants, ou 
de la modernité, ou des perversions sexuelles 
[…] (1977, p.295)

A descrição de Pierrot destaca aspectos centrais da ficção 
decadente. Entre eles, está a busca por sensações cada vez mais 
novas e intensas, tanto no plano das personagens – em muitos casos, 
estetas que buscam explorar os potenciais das artes – quanto no da 
recepção, com o objetivo de causar efeitos impactantes no público-
leitor. A reconstituição histórica que o autor menciona diz respeito à 
tendência dessa literatura em fazer referência a antigas civilizações, 
normalmente associadas a algum episódio de decadência, como 
a Babilônia e o Império Romano. O antinaturalismo também 
é colocado como uma das principais características da ficção 
decadente: visava-se à artificialidade e à capacidade de criar obras 
de arte inovadoras, únicas, que não fossem resultantes do mundo 
natural, de uma cadeia de produção ou de ímpetos miméticos. 
A realidade é colocada em segundo plano, em detrimento da 
capacidade imaginativa dos artistas.

A segunda abordagem crítica que podemos apontar é bem 
próxima à de Pierrot, mas adiciona um aspecto importante: a 
procura da ficção decadente por temas ligados ao estranho e ao 
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horrível. Trata-se do trabalho de Séverine Jouve, que defende que 
essa literatura apresentou a “primauté de la sensation, tentation 
de l’étrange et de l’horrible, recherche de l’artificiel, abandon au 
spleen” (1989, p.13). A autora elenca ainda como os principais 
precursores da ficção decadente Poe e Baudelaire, de quem teriam 
herdado tais aspectos. Jouve também destaca que o objetivo da 
ficção decadente era a “réhabilitation du corrompu” (1989, p.17), 
por meio de uma poética voltada para temas como a doença, a 
monstruosidade e o vício.

A terceira abordagem da ficção decadente aqui destacada é 
a de Jean de Palacio (2011), que busca entender essa produção, 
sobretudo, a partir de sua linguagem. Em seus trabalhos, ele 
buscou definir uma linguística da decadência. Sua defesa é de 
que os textos decadentes seriam caracterizados menos por 
conteúdos específicos e mais por um uso específico da linguagem. 
Em sua concepção, haveria um discurso tipicamente decadente, 
passível de ser estudado em uma lexicografia e em uma gramática 
específicas. Por esse motivo, Palacio comenta hiperbolicamente: 
“Il y a bien un idiolecte particulier à la Décadence. On peut écrire 
en décadent, comme on ferait en allemand ou en anglais” (2011, 
p.34-35). O crítico avalia, então, quais são as estruturas estilísticas 
mais comuns dessa literatura. Por meio de suas análises, percebe-
se que a linguagem decadente é composta sistematicamente 
por palavras raras, neologismos, inversões lexicais e sintáticas, 
arcaísmos, estrangeirismos, além de termos de vocabulários 
especializados, como os das ciências biológicas, o da pedraria e o 
da botânica.

Em razão dessa configuração discursiva, os textos decadentes 
foram recorrentemente criticados e qualificados como herméticos 
e obscuros. Esse, no entanto, era um projeto de arte bastante 
compartilhado pelos escritores finisseculares: apresentar uma arte 
formada por uma língua pessoal do autor, acessível apenas a quem 
for capaz de decodificar os indícios textuais e encontrar chaves de 
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leitura. Há também, claramente, a tentativa de demonstrar erudição 
e de valorizá-la, sobretudo, quando se apresentam protagonistas 
ligados ao meio artístico. Além disso, a escrita hermética da ficção 
decadente também tinha por objetivo fazer com que a recepção 
precisasse participar ativamente na interpretação da obra e, ainda 
mais importante, usar a sua capacidade imaginativa.

A imaginação é, aliás, uma das palavras-chave da ficção 
decadente. Após o Naturalismo, que os escritores decadentes 
julgavam excessivamente mimético e voltado para as banalidades 
da vida cotidiana, eles buscaram explorar ao máximo o potencial 
da imaginação e da criatividade. A partir do trabalho artístico, e, 
mais especificamente, literário, acreditavam que a sociedade talvez 
conseguisse se elevar intelectual e espiritualmente. Em seu desprezo 
por tudo que é natural, a ficção decadente valorizou exatamente 
os objetos e as criações artificiais, imaginativas, frutos do labor do 
artista. Desse modo, tais narrativas colocaram a própria arte como 
um de seus temas principais e estruturantes.

Não é de se surpreender, portanto, que os textos decadentes 
se caracterizem pela grande autorreferencialidade (PUNTER, 
1996): muitas vezes, são romances falando de romances, arte 
falando de arte. Esse traço é a tal ponto recorrente que podemos 
definir capítulos inteiros como de pura crítica artística – tanto de 
pinturas quanto de literatura –, com longas descrições de quadros, 
em práticas de ekphrasis, e explicações bastante metalinguísticas 
e metaficcionais sobre como funcionaria a ficção. A própria 
construção de personagens se volta para a temática da arte, pois 
os protagonistas decadentes costumam ser artistas – pintores, 
romancistas, poetas, músicos –, ou estetas, atentos aos detalhes 
artísticos de tudo o que os rodeia.

A ficção decadente engendrou seus enredos também a partir 
da exploração da temática da arte e de personagens ligadas ao 
campo artístico. A recorrência de certos movimentos narrativos 
nos permite qualificar esses enredos como enredos de obsessão e, 
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mais especificamente, uma monomania de cunho estético. Neles, 
apresentam-se histórias de protagonistas dominados por uma 
obsessão, normalmente artísticas, que os impele à degeneração. 
Ao longo das histórias, as personagens são descritas como doentes 
e mentalmente instáveis. Obcecadas por determinada meta ou 
objeto artístico, elas não pautam as suas ações por ímpetos morais 
e são capazes de até mesmo cometer crimes.

Como analogia, é possível tentar entender essa estrutura 
narrativa a partir de um outro modelo: o do cientista extrapolador. 
Tal personagem costuma exceder os limites tanto da moralidade 
quanto da própria realidade, em sua busca descontrolada por um 
conhecimento perigoso, pois está além da capacidade humana de 
compreensão. Completamente dominado por sua avidez científica e 
pela hybris, o extrapolador tende a ser caracterizado como doente 
e obsessivo, e, não raramente, acaba por ter um final trágico. Esse 
tipo de enredo é descrito por Noël Carroll, que identifica seus 
quatro movimentos elementares: i) A preparação da experiência 
científica; ii) A realização da experiência científica; iii) As provas de 
que a experiência deu errado; iv) O confronto com o monstro que 
surgiu da experiência (1999, p.172).

Esse esquema está bastante relacionado a obras fundamentais 
da literatura gótica, como Frankenstein (1818), de Mary Shelley, mas 
também a outras da decadência inglesa, como O médico e o monstro 
(1886), de Robert Louis Stevenson. São narrativas que tematizam 
os riscos do acesso a saberes e a práticas interditas. É claro que 
os sentidos de extrapolação na ciência e na arte são distintos, já 
que o trabalho artístico, a princípio, não costuma encontrar muitos 
limites e constrangimentos da realidade. Podemos, no entanto, 
instrumentalizar esse modelo para pensar nos enredos decadentes. 
Neles também costuma haver algum tipo de experimentação, mas 
artística, que também se entende como inovadora, transgressiva e, 
por vezes, até mesmo com certa implicação sobrenatural, além de 
recorrentemente trazer consequências negativas.
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No que estamos chamando de enredo de obsessão, há, em 
um primeiro movimento, personagens que observam um objeto 
artístico – uma pintura, uma escultura ou um livro – ou contemplam, 
esteticamente, outros itens, como plantas, pedras e até mesmo 
pessoas. Nesse primeiro ponto do modelo, é possível haver uma 
variação também: o protagonista pode simplesmente ter a ideia de 
uma realização artística. De todo modo, a parte inicial para esse tipo 
de enredo se encontra em um acontecimento de cunho estético. 
Assim, a primeira etapa é majoritariamente a observação de um 
objeto artístico ou estetizado.

O segundo ponto é o desenvolvimento da obsessão: os 
protagonistas não conseguem perder de vista a ideia ou a imagem 
do objeto artístico. Nesse ponto, já dão provas de um descontrole 
emocional e de uma piora no estado de saúde. É muito comum, 
inclusive, que os narradores decadentes apontem para o mal das ideias 
fixas e dos comportamentos obsessivos. Dessa forma, eles se tornam 
cada vez mais irritadiços, paranoicos e, novamente nos termos da 
época, “nevrosados”. Ao longo desse desenvolvimento, pode haver a 
indicação da influência de uma entidade sobrenatural maligna atuando 
sobre suas vontades e impedindo uma vida equilibrada.

No terceiro ponto, ocorre uma experiência de cunho estético, 
que pode ser tanto a produção de uma obra de arte quanto a 
fruição estética de algo já existente: os protagonistas são levados 
a realizar ou a observar novamente um objeto estético relacionado 
à ideia ou à contemplação do primeiro movimento. Não raro, 
ela acontece inclusive em museus ou ateliês de artistas. Essas 
experiências tendem a ser o ápice da obsessão das personagens, 
e, tal como no enredo do extrapolador, não costumam ter um final 
positivo. Como veremos nos exemplos ficcionais, algo dá errado ao 
longo dessa experimentação.

Finalmente, o quarto ponto acontece quando a obsessão leva 
as personagens a um estado mais profundo de degradação física, 
psicológica e moral. Nesse momento, elas se tornam ainda mais 
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doentes, obcecadas, instáveis psicologicamente, podendo chegar 
até mesmo a cometerem crimes. No desfecho das obras, após essas 
sequências de eventos, os destinos dos protagonistas costumam 
variar entre a morte, a internação em um hospício e a permanência 
na mesma condição de obsessão e desespero. Raramente, as 
narrativas decadentes endossam uma conclusão feliz, uma redenção 
moral ou uma recuperação físico-psicológica. Pelo contrário, as 
últimas partes desses enredos reforçam uma visão desencantada 
com o mundo e até mesmo com a própria arte.

É possível, assim, sistematizar as etapas da seguinte maneira: i) A 
observação de um objeto artístico/estetizado; ii) O desenvolvimento 
da obsessão; iii) A experiência estética; iv) A degradação física, 
moral e psicológica. Com esse esquema narrativo, não pretendemos 
dar conta de todas as variações dos enredos das obras decadentes 
ou esgotar as possibilidades interpretativas. Trata-se apenas de 
uma busca por um modelo, que possamos aplicar a alguns enredos 
ou a partes deles para tentar melhor entendê-los e avaliá-los. É 
importante destacar que existem mesmo obsessões de outros tipos 
nessas histórias, como as amorosas, também passíveis de serem 
encontradas junto de monomanias estéticas. Ressaltamos, ainda, 
a existência de enredos semelhantes em obras não pertencentes 
à decadência literária, que também narram o malogro de artistas. 
Acreditamos, contudo, que as etapas do enredo de obsessão são 
típicas da literatura fin-de-siècle e nela se desenvolveram mais 
intensa e recorrentemente.

Para exemplificar esses movimentos narrativos e como 
funciona o enredo de obsessão, trazemos como exemplo À Rebours 
(1884), considerado pela crítica como a obra que melhor sintetiza 
a poética decadente. Trata-se de uma narrativa pouco linear e 
com cada capítulo estruturado em torno de episódios da vida do 
protagonista, Des Esseintes, ou em torno de suas reflexões críticas 
e artísticas. Para esta análise pontual, destacamos o capítulo VIII, no 
qual a personagem aborda a relação estética que estabelece com 
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as plantas. Em um dos primeiros trechos dessa parte, o narrador 
comenta a grande e excêntrica coleção de flores artificiais que Des 
Esseintes possuía. Essa coleção era uma das tantas peculiaridades 
artísticas que o protagonista nutria. Trata-se da primeira etapa que 
apontamos, pois o protagonista entende esse conjunto como um 
objeto estético, como podemos observar: 

Il possédait ainsi une merveilleuse collection de 
plantes des Tropiques, ouvrées par les doigts de 
profonds artistes, suivant la nature pas à pas, 
la créant à nouveau, prenant la fleur dès sa 
naissance, la menant à maturité, la stimulant 
jusqu’à son déclin [...] (HUYSMANS, 1983, p.170 
– grifos do autor)

Des Esseintes nutre uma verdadeira fixação por essa flora 
artificial. A sua coleção, no entanto, não satisfaz completamente seus 
ímpetos artísticos. Assim, ele decide levar a obsessão por plantas 
falsas a um outro nível, em um desenvolvimento da obsessão, o 
que configura o segundo momento do modelo narrativo: “Cet art 
admirable l’avait longtemps séduit; mais il rêvait maintenant à la 
combinaison d’une autre flore. Après les fleurs factices singeant les 
véritables fleurs, il voulait des fleurs naturelles imitant des fleurs 
fausses” (HUYSMANS, 1983, p.171). Já não se trata mais de plantas 
falsas, mas de plantas verdadeiras que, parecendo falsas, adquirem 
valor estético.

Dominado por esse desejo de uma nova flora, Des Esseintes 
encomenda uma série de plantas reais, bastante grotescas, que 
o levam a um estado de prazer extático e de descontrole. Nesse 
momento, atingimos a terceira fase do enredo de obsessão, na qual 
ocorre uma experiência de cunho estético. Toda a passagem que 
narra a chegada da nova flora à casa do protagonista funciona como 
o relato de uma fruição estética. Como nos revela o trecho a seguir, 
ele trata esse conjunto de flores como realmente artístico, em suas 
formas absurdas e bastante originais, criadas por uma espécie de 
inventor demente:
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Des Esseintes exultait.

On descendait des voitures une nouvelle 
fournée de monstres: [...] des Cypripediums, aux 
contours compliqués, incohérents, imaginés par 
un inventeur en démence [...]

Ces plantes sont tout de même stupéfiantes, se 
dit-il [...] son but était atteint, aucune ne semblait 
réelle [...] (HUYSMANS, 1983, p.173-176)

No entanto, como uma típica narrativa decadente, o desfecho da 
situação não pode ser positivo. Des Esseintes, observando a estrutura 
monstruosa das plantas, chega à conclusão de que a natureza estaria 
irremediavelmente corrompida e de que tudo não passaria de sífilis. 
Da fruição estética com a sua encomenda, o protagonista passa à 
constatação de que algo estaria profundamente errado com o 
mundo. A contemplação estética revela-se, assim, uma experiência 
de terror. Na sequência, ele se sente perseguido por uma forma 
grotesca, um corpo de gênero indefinido, que se transforma em uma 
planta e deseja devorá-lo. Toda a cena se desenvolve em uma grande 
passagem, durante a qual o pânico do Des Esseintes apenas aumenta:

Tout n’est que syphilis, songea des Esseintes [...]

Alors, son sang ne fit qu’un tour et il resta cloué, 
par l’horreur, sur place. Cette figure ambiguë, 
sans sexe, était verte et elle ouvrait dans ses 
paupières violettes, des yeux d’un bleu clair et 
froid, terribles; [...]

Et aussitôt il comprit le sens de l’épouvantable 
vision. Il avait devant les yeux l’image de la 
Grande Vérole.

Il frôlait avec son corps la hideuse blessure de 
cette plante; il se sentit mourir, s’éveilla dans un 
sursaut, suffoqué, glacé, fou de peur, soupirant: 
Ah! ce n’est, Dieu merci, qu’un rêve. (HUYSMANS, 
1983, p.176-181)
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Ao final, descobre-se que tudo não passou de um pesadelo 
e assim se encerra o capítulo. Embora não tenha ocorrido 
factualmente, a degradação física e psicológica da personagem é 
efetiva, o que estabelece a quarta etapa do enredo de obsessão. 
A experiência estética, além de associada ao grotesco, à doença e 
até mesmo à perversão sexual, tem como conclusão o descontrole 
psicológico da personagem. Além de ser tomado pelo medo, 
Des Esseintes sente sua vida diretamente ameaçada pelas visões 
decorrentes da encomenda de plantas e de seus delírios. Em outros 
capítulos, ele ainda passa por uma progressiva piora de seu estado 
mental e físico, com outros episódios de obsessão estética.

Em Monsieur de Phocas (1901), romance de Jean Lorrain, 
podemos constatar essa estrutura do enredo de obsessão de 
forma ainda mais clara, já que se trata de um texto com mais 
ações e maior linearidade narrativa que À Rebours. Na narrativa, 
acompanhamos a história do protagonista, o duc Jean de Fréneuse, 
que adota o nome de M. de Phocas, e tem uma obsessão por 
tudo que lembra a cor glauca – um tom entre o verde e o azul. 
Essa obsessão tem origem em uma visita ao museu do Louvre, 
durante a qual ele observa os olhos de uma escultura, o busto 
de Antínoo Mondragone, e se torna obcecado pelas luzes verdes 
que acredita ver nas pupilas da personagem retratada. A partir da 
observação desse objeto artístico, inicia-se a primeira etapa do 
enredo de obsessão:

J’ai passé toute ma journée au Louvre et le 
regard de marbre de l’Antinoüs me poursuit. 
Avec quelle mollesse et quelle chaleur à la fois 
savante et profonde ses longs yeux morts se 
reposaient sur moi! Un moment, j’ai cru y voir 
des lueurs vertes. Si ce buste m’appartenait, je 
ferais incruster des émeraudes dans ses yeux 
(LORRAIN, 2002, p.14)

Ao longo do livro, há diversos capítulos que mostram a 
progressão da mania da personagem principal. Em diversas 
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situações, ela acredita rever as mesmas luzes glaucas, os mesmos 
olhos da estátua, inclusive em pessoas que encontra em passeios. 
Como podemos observar no trecho a seguir, a obsessão ganha 
aspectos inclusive sobrenaturais e demoníacos, deixando Monsieur 
de Phocas paranoico e em vias de cometer um assassinato:

C’est bien un démon qui m’obsède [...] J’en ai la 
conviction maintenant, car pas plus tard qu’hier, 
cette subite apparition du regard au milieu de 
ces circonstances banales, la lueur imprévue 
de l’émeraude au cours de cette promenade 
au bateau, [...] la prunelle d’Astarté tout à coup 
allumée dans les yeux de ce marinier, tout cela 
tient du surnaturel et de l’au-delà. Il y a plus 
qu’une fatalité dans le mal dont je souffre, il y a 
une influence occulte, une volonté ennemie, un 
envoûtement (LORRAIN, 2002, p.36-37)

Ao longo da obra, o protagonista conhece um pintor 
estrangeiro, Claudius Éthal, que oferece ajuda para curá-lo do mal. 
No entanto, o que ele deseja é, pelo contrário, incentivar cada 
vez mais a sua degradação e a sua monomania. Éthal lhe envia 
obras de arte e sugere passeios que acabariam inevitavelmente 
lembrando a personagem principal da obsessão. Após uma dica 
de Éthal, Monsieur de Phocas visita o museu de Gustave Moreau – 
um dos artistas mais célebres de seu tempo e bastante associado 
à decadência literária – e observa em um quadro os mesmos olhos 
glaucos que o obsedavam. Ocorre, então, o terceiro ponto do 
enredo de obsessão, a experiência estética:

Éthal ne m’avait pas trompé. C’étaient bien les 
yeux de mon rêve, les yeux de mon obsession, les 
yeux d’angoisse et d’épouvante dont il m’avait 
prédit la rencontre [...]. Sa théorie m’apparaissait 
enfin justifiée par le talent et le génie du peintre. 
Je comprenais enfin la beauté du meurtre, le fard 
suprême de l’épouvante, l’ineffable empire des 
yeux qui vont mourir (LORRAIN, 2002, p.189)
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Após essa fruição artística, Monsieur de Phocas perde qualquer 
equilíbrio psicológico e físico que lhe restava e decide matar Éthal, o 
pintor que se aproveitava de sua obsessão. O protagonista nota não 
apenas o plano do artista estrangeiro, como também entende que 
não conseguiria mais sobreviver daquela forma. Sua obsessão havia 
chegado a um ponto sem volta. Neste próximo excerto do romance, 
um pouco anterior à narração do assassinato, podemos observar 
como sua vida havia se degradado desde o início daquela obsessão 
estética, o que caracteriza o quarto ponto do modelo:

J’ai tué Éthal!

Je ne pouvais plus! La vie était devenue odieuse, 
l’air irrespirable. J’ai tué [...] J’ai agi aussi par 
peur, par instinct de légitime défense: je l’ai tué 
pour n’être pas tué, car c’est au suicide et à pis 
peut-être que me conduisait cet Éthal, et c’est 
pour m’excuser que j’invoque maintenant le 
salut des autres (LORRAIN, 2002, p.198)

Mesmo após o assassinato de Éthal, que Monsieur de Phocas 
tenta justificar como um ato de legítima defesa, a obsessão perdura. 
Seu estado de saúde e sua instabilidade psicológica são a tal ponto 
destacados que se torna até mesmo difícil para o leitor avaliar a 
veracidade de seu relato. A certeza, no entanto, reside em uma 
degradação física, moral e mental acarretada por suas preferências 
e experiências artísticas. Sua obsessão, de cunho estético, leva-o a 
atitudes e a pensamentos extremados.

A partir do breve panorama da ficção decadente e dos exemplos 
literários, podemos chegar a algumas conclusões. Inicialmente, nota-
se que a concepção de arte e de literatura dessa produção se associa 
à exploração daquilo que é tido como mal, como mórbido, como 
grotesco e como desviante. Em outras palavras, a arte da decadência 
é uma arte sobre a decadência. Se, nos enredos de extrapolação, há 
a hybris do cientista que deseja atingir uma criação ou um grau de 
conhecimento impossível, nas narrativas decadentes observamos 
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como também há, analogicamente, uma certa desmedida, mas, 
dessa vez, representada na obsessão que as personagens adquirem 
em relação aos conteúdos e objetos artísticos.

Esse aspecto fica patente nos enredos de obsessão estética, 
presentes em uma parte significativa das obras decadentes. 
Após a verificação textual, podemos sistematizá-lo novamente. 
Inicialmente, temos a apresentação de uma observação estética, 
que, vivenciada de forma excessiva, leva ao desenvolvimento 
de uma obsessão. Em seguida, busca-se vivenciar, reproduzir ou 
dar vazão à obsessão a partir de uma experiência estética, que 
se caracterizaria como inovadora ou transgressiva. Finalmente, 
algo ocorre errado durante essa fruição, e a situação conduz a 
personagem à degradação física, moral e psicológica.

Nos enredos de obsessão, observamos como a tentativa de 
viver em um outro mundo – não o real, o do cotidiano, encarado 
como vulgar, mas o da arte – pode levar a experiências igualmente 
degradantes. Se a realidade não satisfaz e não agrada às personagens 
decadentes, a apreciação artística, levada ao extremo, tampouco 
oferece um modo de vida possível a longo prazo. Ao contrário do 
que se poderia pensar à primeira vista, a ficção decadente não 
endossa a possibilidade de se viver um universo apenas de arte. 
Esses enredos demonstram que, no final das contas, não há tanta 
esperança assim. De uma forma ou de outra, a decadência é 
inescapável.
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trANsFIGUrAçÕes dO cOrPO NAs NArrAtIVAs 
INsÓLItAs de ANdrÉ PIeYre de MANdIArGUes e 
sYLVIe GerMAIN

Isabelle Godinho Weber (UerJ)

InTRODUçãO
A literatura francesa do século XX trouxe à tona novas 

escritas do corpo que, afastando-se definitivamente da tarefa de 
representar a figura humana, desmantelaram a integridade física 
das figuras de ficção. Com o intuito de refletir sobre as novas 
expressões ficcionais do corpo surgidas na literatura francesa 
novecentista, o presente artigo propõe a análise da imagética 
do corpo na produção literária de dois autores franceses: André 
Pieyre de Mandiargues, autor surrealista da década de 1950 cujos 
contos narram experiências metamórficas de caráter sexual, 
e Sylvie Germain, autora da segunda metade do século, cujos 
romances narram a trajetória de personagens que vivenciam 
situações violentas, o que provoca, em seus corpos, uma variedade 
de reações insólitas. Interessa-nos averiguar o papel crucial que as 
imagens de corpos transfigurados assumem nas narrativas dos dois 
autores, ressaltando como a constituição física das personagens, 
marcadamente fluida e transitória, revela-se como ponto nodal de 
suas experiências sensíveis.

TRAnSFIGURAçõeS SURReALISTAS DO CORPO
André Breton, um dos fundadores do surrealismo e responsável 

pela formulação dos manifestos que serviram como base para os 
artistas do movimento, afirmou que “l’acte surréaliste le plus simple 
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consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer 
au hasard, tant qu’on peut, dans la foule” (1972, p.78). Era preciso 
desmantelar essa multidão, cujos hábitos, em conformidade com as 
convenções morais e sociais de então, representavam a manutenção 
de um estado perpétuo de alienação: “J’observais sans le vouloir 
des visages, des accoutrements, des allures. Allons, ce n’étaient pas 
encore ceux-là qu’on trouverait prêts à faire la Révolution” (BRETON, 
1964, p.71-72). Esses trechos simbolizam a atitude combativa do 
movimento surrealista, baseada na necessidade de contestar a 
subordinação do homem, – reduzido à condição de instrumento de 
trabalho, de guerra, de reprodução dos estágios da vida concebidos 
sob a lógica burguesa – assim como sua trágica renúncia à liberdade 
sexual: aspectos da vida moderna que revelam o profundo abismo 
que separa o homem de sua realidade interior.

Posicionando-se contrariamente a esse descompasso absoluto 
entre sujeito e mundo, corpo e desejo, vida e ação, o movimento 
surrealista postulou a necessidade de um alargamento da 
percepção humana, que demolisse as “vieilles antinomies destinées 
hypocritement à prévenir toute agitation insolite de la part de 
l’homme” (BRETON, 1972, p.76), dentre elas “l’absurde distinction 
du beau et du laid, du vrai et du faux, du bien et du mal” (1972, p.78). 
Com o intuito de abolir os dualismos que organizam a racionalidade, 
André Breton defendeu o pressuposto de que as imagens 
surrealistas deveriam ser compostas mediante a união arbitrária 
de elementos oriundos de domínios distantes e inconciliáveis, 
sustentando que o elevado grau de arbitrariedade de uma imagem 
lhe conferia maior força poética. No processo de formação das 
imagens surrealistas, era crucial que o artista estabelecesse arranjos 
inusitados através da associação de elementos extraídos das fontes 
mais variadas – elementos provenientes dos reinos animal ou 
mineral, partes do corpo humano, ou simplesmente objetos de uso 
cotidiano desatrelados de sua função original. Não se tratava de 
compor imagens gratuitas com o intuito de chocar o público, como 
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fizera o dadaísmo, mas sim de valorizar as relações insuspeitas 
que o arbitrário estabelece com as forças psíquicas. Tal prática, 
fundamentada na ideia de reconciliação entre as dimensões do 
real e do onírico, levaria à fabricação de imagens que, assim como 
aquelas que habitam os sonhos, se caracterizam como produções 
imagéticas ditadas pelo inconsciente.

Esse jogo de deslocamentos e combinações entre elementos 
heterogêneos possibilitou novas composições do corpo, que 
o destituíram de sua aparência natural, buscando muni-lo de 
significados mais profundos. É o que podemos identificar nos 
contos de André Pieyre de Mandiargues, nos quais a caracterização 
física das personagens situa-se no limiar entre sonho e realidade, a 
partir da metamorfose, experiência que dá vivacidade à existência 
ds personagens, abrindo novos caminhos de voluptuosidade e 
colocando-os em contato com desejos profundamente arraigados 
em seu inconsciente.

Um exemplo que ilustra tal característica é o conto “Le Pain 
Rouge”, publicado em 1951 na coletânea de contos Soleil des 
Loups. Nele, um homem, que se instalara em um quarto de hotel 
para pernoitar, sofre um processo de metamorfose, encolhendo 
progressivamente até adquirir as proporções de um inseto. Tal 
situação pode nos remeter, em um primeiro momento, ao livro A 
metamorfose de Franz Kafka, em que o protagonista se transforma 
em uma barata, experiência desestabilizadora que irá levá-lo à morte. 
No entanto, o conto de Mandiargues introduz o leitor em um universo 
onírico, no qual a metamorfose da personagem não representa uma 
situação angustiante, mas possibilita que ultrapasse as fronteiras de 
seu corpo e estabeleça um novo contato com o exterior.

Tratando sua súbita metamorfose como um evento corriqueiro, 
o protagonista, tomado pela curiosidade de explorar os recantos 
aos quais ganhara acesso, adentra, completamente nu, em um 
pedaço de pão, que havia sido deixado no quarto na noite anterior. 
No interior do pão, o personagem descobre uma caverna em que 



463

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

cada canto “contenait un homme couvert d’abeilles des pieds 
jusqu’au menton” (MANDIARGUES, 1951, p.100). Apesar do perigo 
da situação, “le visage de tous les patients était marqué d’une 
jouissance tellement aiguë” (1951, p.100). Sem manifestar qualquer 
assombro, o protagonista entrega-se por sua vez à experiência, 
que adquire uma conotação sexual. No espaço labiríntico do pão, 
a personagem se deixa envolver pelas abelhas e experimenta o 
ápice do prazer: “je perçus à mon tour, sur chaque pouce de mon 
épiderme, la caresse de l’essaim, je me découvris au sommet d’une 
volupté si haute que jamais je n’aurais supposé pouvoir y atteindre 
sans mourir” (1951, p.101).

Outro conto no qual a metamorfose do corpo possibilita novos 
prazeres é “L’homme du parc Monceau”, publicado em 1946 no 
livro Le Musée Noir. Durante uma madrugada deserta, um homem 
caminha pelos arredores de um parque parisiense, cujos portões 
já se encontram fechados. Completamente sozinho, a personagem 
se despe e, em seguida, passa a manipular as dimensões de seu 
próprio corpo, de modo a ganhar acesso ao local. Como descrito no 
conto, dá-se início ao:

spectacle vraiment fantastique d’un bras de 
bonne taille qui glisse, sans effort apparent, entre 
deux barreaux rapprochés à contenir tout juste 
un tuyau d’arrosage. [...] L’épaule suit le bras sans 
la moindre difficulté. La tête devient comme un 
disque énorme et très plat, où l’on peut encore 
distinguer un visage. (MANDIARGUES, 1946, 
p.124-125)

Já no interior do parque, o homem se transforma em um círculo 
humano perfeito: “on le voit se renverser en arrière, empoigner ses 
pieds dans ses mains et tendre tout son corps en un cercle absolument 
parfait” (MANDIARGUES, 1946, p.129). Com sua nova constituição 
física, percorre alegremente e com velocidade excepcional cada 
segmento do parque. Após seu passeio frenético, se transfigura 
novamente, dessa vez a tal ponto que desfaz inteiramente sua 
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conformação anatômica. O homem se converte em uma epiderme 
transparente, através da qual seus órgãos deformados se fazem 
visíveis: “c’est bientôt comme une peau très large tendue contre 
terre, mais vivante, et au travers de laquelle on peut distinguer le 
cœur, le foie, les poumons et tous les organes jouant encore malgré 
la déformation de leur structure” (1946, p.134-135).

Desprovido de espessura, a personagem consegue se infiltrar, 
através de uma fresta, na pirâmide que ornamenta o parque. Em 
seu interior, depara-se com uma espacialidade insólita, repleta 
de colunas trêmulas e paredes acolchoadas. Nesta zona instável, 
encontra um gato gigantesco, que já estava à sua espera. O homem 
passa a acariciar o animal, enquanto este penetra suas garras afiadas 
em sua pele, o que provoca intensas sensações de prazer: “Sa peau 
n’est plus qu’un fourmillement de griffes qui pénètrent en caressant, 
et il perd conscience, heureux comme s’il se trouvait noyé dans le 
sein d’une mer de fourrure” (MANDIARGUES, 1946, p.142).

Em “L’homme du parc monceau”, a estabilidade da silhueta 
humana cede lugar a uma materialidade incerta e erógena, que se 
dilata ou se reduz, sendo governada exclusivamente pelo princípio 
do prazer. A maleabilidade da personagem central permite que 
supere as limitações de sua condição biológica e modifique a 
qualquer instante as formas de seu corpo, em uma busca incessante 
pela satisfação erótica. As experiências intensas propiciadas pela 
metamorfose são salientadas através de situações que contrastam 
o corpo elástico do protagonista e as estátuas de bronze e de pedra 
que ambientam o parque. Em certo trecho do conto, o homem sem 
forma fixa se transfigura em uma criatura marinha invertebrada, que 
enlaça com seus tentáculos uma estátua, fundindo-se ao mármore. 
Essa cena acentua a existência pulsional do protagonista, cujo corpo 
mole, ao contrário da materialidade estática da estátua, permite 
que experimente novas possibilidades carnais, metamorfoseando-
se naquilo que deseja: “la pierre reste pierre, et il n’y a toujours pas 
d’autre prodige que cette nature un peu bizarre qui permet à notre 
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homme de briser son moule habituel pour se fondre dans tous ceux 
qu’il désire” (MANDIARGUES, 1946, p.132).

Nos contos de Mandiargues, nota-se o emprego de diversos 
artifícios que operam uma reconfiguração da dimensão corpórea das 
personagens, tais como a desproporção e a maleabilidade. Em tais 
processos de transfiguração, o corpo é apreendido em seu estado 
culminante de furor sexual; as transformações que o acometem 
levam à intensificação das sensações físicas e à desordem dos 
sentidos, promovendo uma nova articulação entre as personagens 
e o mundo no qual se encontram inseridos. O corpo, infringindo 
a anatomia humana, transforma-se em uma substância sem forma 
permanente, a ser moldada de acordo com as diretrizes estipuladas 
pelo princípio do prazer.

Nesse repertório surrealista, o corpo, livre de sua condição de 
“organismo”, se vê atravessado pela linguagem do inconsciente, 
sendo caracterizado como uma encarnação dos desejos e das 
pulsões daquele que o porta. Esses corpos transfigurados sofrem 
uma desnaturalização, visto que se dissociam de seu princípio 
orgânico de funcionamento. Tais imagens representam um desafio 
à concepção biológica do corpo natural, segundo a qual a ação 
do homem seria determinada pela satisfação de necessidades 
fisiológicas vitais, dentre elas a própria exigência reprodutora.

Essa desnaturalização do corpo observada nos contos de 
Mandiargues, assim como no repertório surrealista em geral, 
está estritamente relacionada às contribuições freudianas à 
compreensão das forças pulsionais que dão origem à sexualidade. 
A teoria pulsional de Sigmund Freud – elaborada inicialmente em 
Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905) – põe em cena 
uma nova compreensão do corpo, que vincula seus fenômenos à 
ordem do psiquismo e do imaginário, fornecendo um novo ponto 
de vista sobre as interseções entre as dimensões do corporal e 
do anímico. Ainda que Freud não tenha incluído uma definição 
psicanalítica do corpo em seu arcabouço conceitual, ele concebeu 
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uma nova cartografia do corpo que, distanciando-se da noção 
de corpo-organismo, – cujo funcionamento era objeto de análise 
de biólogos, médicos e fisiologistas – compreendeu a dimensão 
corporal do indivíduo como um conjunto de zonas erógenas, 
regiões nas quais se inscrevem os desejos. Esse corpo erógeno é 
de ordem individual; atravessado pela linguagem do inconsciente, 
herda as marcas do passado, oriundas da situação edipiana de cada 
indivíduo e das fantasias situadas no limiar de sua sexualidade. 
É o que demonstram, por exemplo, os corpos histéricos na visão 
freudiana, cujos sintomas seriam signos que denotam os conflitos 
sexuais que marcaram a história do indivíduo.

Embora a noção de pulsão não tenha sido mencionada pelos 
surrealistas nos textos que teorizam os princípios do movimento, a 
iconografia surrealista do corpo se encontra intimamente atrelada 
às ideias de pulsão sexual e de inconsciente físico. Assim como 
o corpo histérico se configura como um conjunto de signos do 
desejo expressos somaticamente, o corpo surrealista é marcado 
pelos desejos inconscientes e se movimenta convulsivamente, 
contrariando suas fronteiras, rumo ao estado pleno de êxtase.

É o que podemos notar na imagética do corpo em Mandiargues, 
em que o princípio metamórfico é responsável por um deslocamento 
do corpo do âmbito fisiológico para o simbólico. Em um universo 
onírico no qual a realidade física cede lugar à realidade psíquica, a 
dimensão corpórea das personagens, não mais sujeita ao princípio 
de realidade, passa a encarnar o princípio do prazer. O corpo se 
apresenta não apenas como espaço de realização erótica, mas 
também como corpo-linguagem, elemento ficcional que oferece ao 
leitor uma narrativa corpórea dos desejos.

Como veremos a seguir, tal característica aproxima as imagens 
surrealistas criadas por Mandiargues das representações do corpo 
presentes nos romances de Sylvie Germain. Nas narrativas da autora, 
nota-se uma ressignificação de aspectos da estética surrealista, não 
apenas pela introdução de fenômenos metamórficos, mas também 
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pela atribuição de um caráter comunicativo à dimensão física das 
figuras de ficção. Na obra dos dois autores, o corpo constitui um 
elemento narrativo de grande relevância, sendo caracterizado como 
espaço de enunciação dos desejos e dos sofrimentos que integram 
a dimensão subjetiva das personagens.

SYLVIe GeRmAIn e O CORPO-LInGUAGem
No ensaio Les Personnages, Sylvie Germain define a construção de 

suas figuras de ficção fazendo alusão às modificações do corpo realizadas 
pelas sociedades primitivas. Segundo a autora, nestas, “chaque corps 
offre à lire sa peau nue, calligraphiée [...] lisibles ses lois, ses valeurs, sa 
conception du monde” (GERMAIN, 2004, p.53). Buscando recuperar, 
em suas narrativas, a potencialidade discursiva do corpo, a autora criou 
personagens cuja dimensão física se caracteriza como uma encarnação 
das palavras. Assim como os povos primitivos, as personagens de seus 
romances oferecem sua pele à leitura, como se fosse um pergaminho, 
e convidam o leitor a interpretar seus hieróglifos, traços que denotam 
seu passado. Esses corpos-linguagem, que fornecem um testemunho 
da trajetória de cada personagem, ganham formas inesperadas e se 
veem em constante transformação, de acordo com as novas inscrições 
da memória.

Segundo Michel Foucault, o corpo do sujeito é a “superfície de 
inscrição dos acontecimentos”, assim como o “lugar de dissociação 
do Eu (que supõe a quimera de uma unidade substancial) [...]” 
(2009, p.22). Sua reflexão, que desconstrói a ficção universalizante 
do sujeito, historicizando o seu corpo, está muito presente 
na construção das figurações insólitas germainianas. É o que 
podemos observar no primeiro romance da autora, Le Livre des 
Nuits, publicado em 1984, no qual o corpo das figuras de ficção é 
constituído a partir da relação que possuem com a história e varia 
de acordo com as suas reviravoltas.

O romance narra a saga da família Péniel que, mesmo morando 
em um vilarejo remoto, é marcada pelas sucessivas guerras que 
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eclodem no território francês. As experiências de guerra provocam 
sequelas permanentes nas personagens, o que é expresso na 
narrativa através de fenômenos insólitos, que transbordam de seus 
corpos. A ocorrência de tais fenômenos não é posta em questão, 
mas é naturalizada como parte do cotidiano das personagens, cuja 
normalidade é interrompida apenas pelas guerras.

No início do romance, Théodore-Faustin Péniel vive um 
cotidiano tranquilo às margens do rio. Após a morte do pai, ele o 
substitui nos serviços do barco. Com o passar dos anos, apaixona-
se por uma moça chamada Noémie, filha de um barqueiro dos 
arredores. Embora muito tímido, decide pedi-la em casamento 
e ela aceita o pedido. Casam-se e constroem uma família. Mas a 
serenidade de suas vidas é logo interrompida pela guerra, palavra 
cujo significado os Péniel conheciam apenas vagamente. Théodore-
Faustin, que nem sabia que seu país estava em guerra, é convocado 
para defender os interesses do Império, pelo qual não possui 
nenhum sentimento de pertencimento.

Após ter seu marido enviado à guerra franco-prussiana, 
Noémie, que estava grávida de seu terceiro filho, passa dois anos 
deitada em sua cama, inerte, sem dar à luz o filho que carrega 
no ventre. A imobilidade de Noémie representa, por um lado, a 
impotência diante da ausência do marido, mas, por outro, a recusa 
do mundo em seu atual contexto. Não dar à luz é um ato revoltoso: 
a personagem não quer ter um filho em um mundo corrompido. 
Quando o marido retorna, a mulher entra em trabalho de parto. 
Contudo, de sua barriga sai uma pequena estátua que, ao cair no 
chão, se parte em pedaços. Após o parto, seu corpo começa a 
apodrecer, antes mesmo que a morte o leve.

Na narrativa, a história se instala na pele do sujeito desde o 
nascimento e encaminha sua trajetória, de maneira que não pode 
renegá-la. Diante da impossibilidade de recusa das forças históricas, 
as manifestações insólitas do corpo são a única possibilidade de 
desvio. O insólito representa um ato emocionado, um gesto de 
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recusa, a partir do qual as personagens comunicam seus sofrimentos. 
As experiências passadas não se dissipam, mas se cristalizam nas 
personagens e acabam por derramar de seus corpos.

Um bom exemplo dessa inscrição corpórea do passado é a 
trajetória dos gêmeos Augustin e Mathurin, convocados como 
soldados durante a Primeira Guerra Mundial. No conflito, um deles 
é morto em uma explosão. O sobrevivente, após presenciar a 
morte do irmão, incorpora-o fisicamente, transformando-se em um 
homem gigantesco, que passa a ser chamado de Deux-Frères. Após 
o fim da guerra, o olhar do homem duplo se converte em lugar de 
rememoração dos soldados mortos:

Cette pupille béante était un miroir ardent qui 
enflammait, non pas ce qui venait s’y réfléchir, 
mais les images déjà gravées en creux dans 
son fond. [...] Et ces images étaient visages, 
[...] Tous avaient le même air épouvanté et 
s’embrasaient sitôt parus pour exploser tout 
aussitôt, disparaissant, ressurgissant sans cesse. 
(GERMAIN, 1985, p.171)

Em alguns casos, a visualização dos horrores cometidos nas 
guerras provoca uma completa dissolução da dimensão física das 
personagens. É o caso da personagem Blanche, cujo corpo começa 
a desaparecer como resultado da eclosão da Primeira Guerra 
Mundial. Pouco antes do início da guerra, a personagem começa a ter 
premonições do conflito que a paralisam. Recusa-se a se alimentar, 
a se levantar da cama e seu corpo começa a desaparecer: “La 
transparence gangrenait son être jusqu’à l’effacer progressivement 
du monde visible. Et c’est ce qui lui arriva finalement, – elle disparut” 
(GERMAIN, 1985, p.138).

Assim como Blanche, sua filha Violette-Honorine também 
é acometida pelas mesmas visões de guerra. Desde pequena, a 
personagem sofre de um fenômeno peculiar: pequenas gotas 
de sangue caem de seu rosto. Com a eclosão da Segunda Guerra 
Mundial, o fenômeno que, desde a infância acomete a personagem, 
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se intensifica. Violette-Honorine sofre um sangramento ininterrupto 
e passa a ter visões dos campos de batalha, que a fazem adoecer e a 
impedem de levantar da cama:

Ce ne sont plus quelques gouttes, comme 
autrefois, c’est vraiment comme le sang d’une 
blessure. Cela ruisselle sans fin, son visage est 
continuellement baigné de sang. [...] Ce qu’elle 
murmure alors est si confus que l’on comprend 
à peine. Ce ne sont d’ailleurs pas même des 
phrases, elle répète des mots, toujours les 
mêmes, comme “mal, Dieu, monde, ruines, 
cendres, agonies”. Ses yeux sont devenus 
presque impossibles à regarder tant on y lit 
d’angoisse et de douleur. Elle a le regard de 
quelqu’un qui voit des choses effroyables, des 
choses qui ne peuvent ni ne doivent être vues. 
(GERMAIN, 1985, p.270)

O sangue que transborda de seu corpo não é seu: “il s’écoulait 
de la blessure d’un autre corps, de la douleur d’un autre cœur” 
(GERMAIN, 1985, p.189). Brota de um ferimento que antecede o seu 
nascimento e que lhe é transmitido geracionalmente, como uma 
herança de sua falecida mãe, Blanche, que chora postumamente, 
através do corpo da filha, o sangue das vítimas de guerra. Assim 
como sua mãe, as visões de Violette-Honorine a levam à morte. 
Após o fim da guerra, morre banhada no sangue das vítimas.

Le Livre des Nuits é um romance atravessado pela confluência 
entre marcas insólitas e referências históricas. Os eventos insólitos 
e históricos não apenas coexistem no universo ficcional, mas 
inexistem separadamente: as personagens são seres insólitos cuja 
condição histórica é diretamente responsável pelos fenômenos 
que emanam de seus corpos, como reações dolorosas de homens e 
mulheres aniquilados pelas guerras.

A escrita do corpo no romance de Sylvie Germain gira em torno 
de uma questão: a incomunicabilidade das experiências de guerra. 
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Le Livre des Nuits apresenta personagens que foram massacradas 
pelos eventos e se encontram mudos, destituídos de palavras que 
poderiam fornecer um testemunho. A violência das situações-limite 
silencia suas vítimas, tornando os nomes impronunciáveis e vazios: 
“Les noms des roses et des hommes se déchirèrent en cris, et 
tombèrent en silence” (GERMAIN, 1985, p.268). Em contrapartida, 
as imagens do corpo surgem na narrativa como uma maneira de 
expressar a dimensão dolorosa de situações de extrema violência. O 
corpo insólito é um corpo revoltoso, que se recusa a ser silenciado, 
mas que ousa fazer testemunho.

Enquanto Le Livre des Nuits narra os efeitos das guerras nas 
sucessivas gerações da família Péniel, a partir de uma narrativa de 
longa duração, que vai desde a Guerra Franco-Prussiana até o fim 
da Segunda Guerra Mundial, o romance Nuit-d’Ambre narra como 
os ecos da memória familiar reverberam no personagem Charles-
Victor, descendente da família Péniel nascido no pós-guerra.

O livro se inicia com o grito de Pauline, mãe de Charles-
Victor, diante do corpo inerte de seu filho Petit-Tambour, morto 
acidentalmente por caçadores enquanto brincava na floresta. 
Pauline foge para a floresta, carregando nos braços o corpo do filho 
morto. Encostada no tronco de uma árvore, a mulher “semblait 
faire corps avec le pin, se fondre dans son tronc, se nouer à ses 
racines” (GERMAIN, 1987, p.25), como se almejasse transfigurar-se 
no pinheiro para fundir-se ao corpo do menino em decomposição. 
Posteriormente, durante o enterro da criança, tal árvore arranca suas 
raízes do solo e caminha pesadamente até a tumba, onde penetra 
“ses racines très profond dans la terre, jusque dans les hanches, le 
torse et la bouche de l’enfant” (1987, p.129) para protegê-la das 
trevas da morte. E é se alimentando dos frutos vermelhos de tal 
árvore, nascidos do corpo do filho, que Pauline dá fim a sua vida.

Seu marido Baptiste, incapaz de vivenciar o luto pela morte da 
esposa, se transfigura no objeto amoroso perdido. O personagem 
corporifica a perda de Pauline e se apaga progressivamente: “Il 
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devenait la disparition de Pauline. [...] Il pénétrait l’absence de 
Pauline, il se glissait dans la disparition. Le vide lui atteignit le 
cœur, alors ce dernier muscle de son corps s’effondra à son tour” 
(GERMAIN, 1987, p.134).

Abandonado por todos, o menino Charles-Victor passa o 
resto de sua infância caminhando solitariamente pelos vestígios 
deixados pela última guerra. Assim que completa a maioridade, 
decide abandonar o vilarejo, para fugir dos ecos do passado, e se 
muda para Paris, onde conhece Roselyn, um jovem que fora morar 
em Paris após a morte de seus pais. Charles-Victor é atormentado 
pelos relatos de Roselyn sobre sua infância solitária, que reavivam 
violentamente os conflitos de sua memória. Buscando calar as 
lembranças amargas de sua infância, ressuscitadas pela presença 
do rapaz, Charles-Victor planeja com detalhes o assassinato do 
jovem e mata-o cruelmente, gritando: “Libère-moi de ma mémoire, 
libère-moi de mon passé!” (GERMAIN, 1987, p.288). Contudo, o 
assassinato apenas intensifica a agitação interna da personagem. 
Atormentado pela gravidade do ato que cometera, Charles-Victor 
decide retornar ao vilarejo de sua infância.

A redenção do protagonista só será possível graças a uma 
metamorfose do corpo. Em um entardecer, ao caminhar a esmo 
pela floresta, Charles-Victor encontra um homem desconhecido, 
com quem inicia uma luta corpo a corpo que dura a noite inteira. 
Durante a luta, a personagem, que sempre existira na solidão de 
um corpo fechado para o resto do mundo, “ne parvenait plus à 
éprouver les limites de son propre corps, il se confondait avec le 
corps de l’autre” (GERMAIN, 1987, p.402).

Após vencer a disputa, o homem misterioso lhe beija os olhos e 
Charles-Victor passa a enxergar em preto e branco. A incapacidade 
de distinguir as cores permite que a personagem enxergue o mundo 
por outro ângulo. Ultrapassando os limites do visível, seu olhar 
monocromático “transformait le monde et les êtres autour de lui 
[...] découvrant en eux, précisément, la part du vide, la densité des 
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zones d’ombre, qu’il n’avait su voir autrefois” (GERMAIN, 1987, 
p.404). Profundamente marcado por essa sensação, a personagem 
interrompe seu movimento perpétuo de fuga, reconcilia-se com 
seu passado e passa a viver em comunhão com sua terra natal.

Outro exemplo significativo de escrita do corpo na obra literária 
de Sylvie Germain é o romance La Pleurante des Rues de Prague, 
publicado em 1992. O texto narra as aparições de uma mulher 
gigantesca, que caminha pelas ruas de Praga, disseminando imagens 
de homens, mulheres e crianças que perderam suas vidas durante 
as guerras mundiais. A protagonista do romance de Sylvie Germain 
nasce “comme un songe s’en vient visiter un dormeur, se déploie dans 
son sommeil, y trame des images et mêle à son sang, à son souffle, de 
fins échos de voix” (GERMAIN, 1992, p.15). Em um universo ficcional 
simultaneamente onírico e histórico, esse corpo fantasmático, “lieu 
de confluence d’innombrables souffles, larmes et chuchotements 
échappés d’autres corps” (1992, p.33), se caracteriza como uma 
imagem que condensa o visível e o invisível, de modo a reverberar o 
“écho mélancolique de voix qui se sont tues” (1992, p.38).

Em toda sua riqueza de imagens poéticas, o livro se configura 
como uma epopeia de vozes brotadas do corpo imaterial e 
gigantesco da personagem. Podemos notar, em tal narrativa, a 
ideia que impulsiona a escrita de Sylvie Germain em muitos de seus 
romances: exprimir, através de imagens do corpo, experiências 
inenarráveis. A partir de uma corporificação da memória histórica, 
a autora poetiza toda a dimensão humana e dolorosa dos eventos 
que compuseram a história do Ocidente. Através de uma encarnação 
das palavras, seu romance traz à tona corpos desaparecidos nos 
conflitos do século XX: homens, mulheres e crianças se materializam 
em imagens poéticas e readquirem a voz que lhes foi roubada.

COnSIDeRAçõeS FInAIS
Nas narrativas dos dois autores aqui tratados, os fenômenos 

insólitos que irrompem do corpo das personagens não são narrados 
como eventos transgressores, mas são naturalizados como parte 
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integrante do universo ficcional e convivem harmoniosamente com 
os eventos ordinários que permeiam o cotidiano das personagens. 
Isso se dá a partir de um alargamento da concepção de realidade 
dentro de tais narrativas, que permite uma junção de elementos 
contrários como parte de uma mesma imagem do mundo. Tal 
mecanismo textual, que possibilita a formação das imagens insólitas 
do corpo, está intimamente ligado aos escritos surrealistas.

André Breton afirmou que o poder das palavras não reside na 
possibilidade de representar a realidade, mas em sua capacidade 
de inventar novos sentidos poéticos, aproximando “éléments de 
la réalité de catégories si eloignées l’une de l’autre que la raison 
se refuserait à les mettre en rapport” (1972, p.185). Associar 
elementos distintos com o intuito de atribuir-lhes novos sentidos 
era ponto crucial na formação das imagens surrealistas, prática que 
se fundamentava na recusa primordial das significações e distinções 
formadas pela percepção utilitária da sociedade burguesa.

O propósito surrealista de criar imagens poéticas que 
anulassem as relações antitéticas que organizam nossa percepção 
da realidade exerceu grande influência nos autores aqui tratados. 
Apesar de provirem de concepções estéticas distintas, tanto as 
narrativas breves de André Pieyre de Mandiargues quanto os 
romances de Sylvie Germain apresentam, como procedimento 
narrativo, a “résolution future de ces deux états, en apparence si 
contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité 
absolue, de surréalité” (BRETON, 1972, p.23-24 – grifo do original).

Na obra dos dois autores, o corpo se configura como matéria 
sensível, que adquire sempre novas silhuetas, dentro de um 
universo ficcional multifacetado, que admite a coexistência entre 
as esferas do real e do irreal. Como vimos, no universo ficcional 
mandiarguiano, essas composições insólitas do corpo tiveram 
o propósito de evocar experiências eróticas; as metamorfoses 
transportam as personagens ao êxtase, permitindo que realizem 
seus desejos mais íntimos e estabeleçam um novo contato com o 
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mundo. A transfiguração dos corpos contesta e alarga os limites 
impostos ao homem, a partir da conquista de outros espaços de 
atuação do inconsciente e do desejo livre de interditos.

Esta imagética do corpo se encontra em consonância com 
a valorização surrealista de experiências eróticas. O erotismo 
possuía, para os artistas do movimento, um valor inestimável, pois 
julgavam que a liberação dos impulsos sexuais estava diretamente 
relacionada à libertação do homem dos grilhões sociais que 
regulavam sua existência. O homem que se permitisse abrir mão 
momentaneamente de sua faculdade crítica para iluminar os 
recantos sombrios de seu inconsciente, dando voz aos desejos que 
durante toda a vida adulta permaneceram na obscuridade de seu 
espírito, estaria recusando a si mesmo como um mero instrumento 
de trabalho, de acumulação de capital, de guerra, ou seja, estaria 
contestando as funções utilitárias para as quais seu corpo era 
rotineiramente designado.

Nos romances de Sylvie Germain, as imagens do corpo 
também representam uma valorização das experiências sensíveis 
das personagens, característica que nesse caso ganha um viés 
histórico. Em suas narrativas, presenciaremos uma ampliação das 
conexões entre realidade e irrealidade, a tal ponto que os corpos 
insólitos transpõem o universo surrealista dos sonhos e ingressam 
no universo do leitor. Os romances da autora focalizam as 
experiências particulares de homens e mulheres em consonância 
com o contexto histórico em que estão inseridos, e expressam, 
através das metamorfoses do corpo, seus medos e traumas diante 
da dureza da existência, fornecendo um testemunho carnal de 
seus sofrimentos.

As reconfigurações corpóreas produzidas pela arte 
novecentista conferem ao corpo um caráter comunicativo ao 
caracterizá-lo como “apto a criar sentidos, a ser agente de 
subjetivação e não meramente alvo de uma construção” (VILLAÇA, 
2002, p.71). Nota-se tal aspecto nas narrativas dos dois autores 
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aqui tratados. Tais textos atribuem à dimensão física um novo 
papel dentro da realidade ficcional: o corpo deixa de ser apenas 
uma imagem a ser contemplada e se torna elemento dinâmico 
que exprime as vivências e os desejos das personagens. O corpo é 
dotado de uma nova tessitura: não é caracterizado como um mero 
invólucro dos personagens, mas se constitui como uma expressão 
imagética de suas experiências singulares.
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A NArrAçãO dO HOrrOr cOMO AtO de 
MeMÓrIA eM JAcQUes cHesseX

Ana Amélia Gonçalves da costa (UerJ)

Jacques Chessex (1934-2009), escritor suíço de língua francesa, 
apesar de desconhecido pelos leitores brasileiros, publicou extensa 
obra, composta não só de romances e livros de poesia, mas também 
de ensaios literários, crônicas e livros infantis. Escritor, poeta, 
professor e pintor, Jacques Chessex nasceu em Payerne, comuna 
suíça do cantão de Vaud, em 1° de março de 1934. O vaudois 
recebeu o prêmio Goncourt em 1973, com o romance L’Ogre. Seu 
último livro publicado em vida, Un Juif pour l’exemple (2009), causou 
polêmica no território helvético, ao relatar, baseando-se em fatos 
reais, o assassinato, por militantes nazistas suíços, do comerciante 
suíço-judeu Arthur Bloch, em 1942.

O testemunho de Chessex sobre o episódio sangrento 
relacionado aos crimes da Shoah é claramente reação ao silêncio 
oriundo da preservação, a qualquer custo, de uma boa consciência 
coletiva. Ao transformar uma “história morta” em romance, o autor 
se torna o porta-voz privilegiado de um tempo de desencantamento, 
incluindo sua obra naquilo que o professor Jaime Ginzburg (FFLCH-
USP) qualifica como o resgate da memória de situações-limite, 
aquelas em que as palavras do cotidiano parecem ser insuficientes 
ou que desafiam nossa capacidade de expressão e de pensamento. 
Uma das tendências na expressão dessas memórias na literatura 
pós-moderna é a alta condensação da linguagem, produzindo a 
sensação de que há muito sendo dito em poucas palavras. Esse é 
exatamente o ritmo frasal de Un Juif pour l’exemple, que busca, por 
outro lado, trabalhar a dificuldade de representação que aponta 
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para a ideia de que a realidade não é passível de compreensão 
prévia. É nesse vácuo que reside o confronto entre a memória 
individual e a memória coletiva, em que é preciso atentar para o 
alcance das verdades fluidas.

Em O que resta de Auschwitz (2008), Giorgio Agamben lembra 
que, apesar de sentir uma vontade irrefreável de contar sua história 
para todo mundo, Primo Levi não se sente escritor. Ele “torna-se 
escritor unicamente para testemunhar” (AGAMBEN, 2008, p.26). A 
situação de Jacques Chessex em Un Juif pour l’exemple é oposta. 
Ao publicar o romance, aos 75 anos, alguns meses antes de sua 
morte, Chessex é um escritor reconhecido em solo suíço. Ele 
testemunha por ser escritor. A obra de Jacques Chessex recupera a 
história do assassinato de um comerciante de gado judeu por suíços 
admiradores e propagadores do nazismo. Os fatos, acontecidos em 
1942, em Payerne, já haviam sido relatados anteriormente, após 
investigações jornalísticas de Jacques Pilet e de Yvan Dalain, no final 
dos anos 1970, que resultaram no documentário Temps Présent, 
exibido pela televisão local.

Em função do tema, que exuma uma situação histórica nada 
edificante para os belicamente neutros suíços, o romance de Jacques 
Chessex repercute diversamente. A escritura impiedosa e precisa 
do autor é um grito de desgosto face ao silêncio imposto pela boa 
consciência coletiva dos moradores de Payerne. Para o escritor, no 
entanto, conforme repetiu em diversas ocasiões, o testemunho 
era uma forma de exorcizar as imagens que o perseguiam desde 
muito jovem, tendo ele conhecido os personagens e tido ciência 
das situações relatadas aos oito anos de idade. Não é, portanto, 
apenas como um terceiro que Chessex testemunha. Ele escreve 
como “aquele que viveu algo, atravessou até o final um evento” 
(AGAMBEN, 2008, p.27).

A memória traumática e a experiência do choque são temas 
desenvolvidos por Jeanne Gagnebin no artigo “Memória, história, 
testemunho”, incluído no livro Lembrar escrever esquecer (2006). 
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Apoiando seu raciocínio a partir de Walter Benjamin, em especial 
nos ensaios “Experiência e pobreza” e “O narrador”, ela analisa 
a presença da discussão sobre o fim da narrativa tradicional nas 
produções literárias de testemunho novecentistas, relacionadas, 
principalmente, ao contexto da Shoah. Se em Benjamin, a 
experiência do choque leva à reflexão sobre a impossibilidade 
para a narração tradicional de assimilar esse choque, em função da 
perda do acesso do sujeito ao simbólico (a linguagem), em Jacques 
Chessex a imposição ao silêncio, inversamente, parece estar na 
origem de sua necessidade de acesso ao simbólico-verbal.

No momento dos fatos relatados em Un Juif pour l’exemple, 
o pai de Jacques Chessex era diretor da escola em que o filho 
estudava, na mesma classe que a filha de Fernand Ischi, assassino 
de Arthur Bloch. Após o fato, Pierre Chessex passou nas salas 
de aula, proibindo os estudantes de comentar sobre o crime na 
escola, para não perturbar a ordem do estabelecimento sob sua 
responsabilidade. Silêncio que durou mais de meio século. Horror 
que precisava, no entanto, ser traduzido (ou concentrado, como 
prefere Chessex) em linguagem. Mesmo que, para isso, a noção de 
“testemunho” seja alargada, como propõe Jeanne Gagnebin:

Testemunha também seria aquele que não 
vai embora, que consegue ouvir a narração 
insuportável do outro e que aceita que suas 
palavras levem adiante, como num revezamento, 
a história do outro: não por culpabilidade ou por 
compaixão, mas porque somente a transmissão 
simbólica, assumida apesar e por causa do 
sofrimento indizível, somente essa retomada 
reflexiva do passado pode nos ajudar a não 
repeti-lo infinitamente, mas a ousar esboçar 
uma outra história, a inventar o presente. 
(GAGNEBIN, 2006, p.57)

Parece ser exatamente esse o caminho escolhido por Jacques 
Chessex ao levar adiante o projeto de publicar Un Juif pour l’exemple. 
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Até porque a culpabilidade “metafísica ou espiritual” é um conceito 
absolutamente rejeitado pelo escritor. Em seu lugar, Jacques 
Chessex diz preferir a noção de responsabilidade. Responsabilidade 
em relação ao outro, especialmente se há a sensação de injustiça. 
Responsabilidade que, nesse caso, não rima com neutralidade, essa 
“loucura suíça” do “não se fala mais nisso”:

O que é o horror? Quando Jankélévitch declara 
imprescritível todo crime da Shoah, ele me proíbe 
de falar fora dessa sentença. O imprescritível. O 
que não se perdoa. Que não será jamais pago. 
Nem esquecido. Nem prescrito. Nenhuma 
espécie de redenção. O mal absoluto, para 
sempre sem acordo. (CHESSEX, 2009, p.73 – 
tradução da autora)

É na perspectiva bakhtiniana da problemática unidade do eu 
narrativo que podemos achar um caminho para lidar com o princípio 
de que toda memória é uma reelaboração, na qual estão em jogo 
questões de identidade individual e coletiva. Nessa dupla camada 
narrativa, é preciso encaixar, ainda, a perspectiva de uma tendência 
à amnésia diante do incompreensível na análise da representação 
literária de um passado traumático, em que o escritor-historiador 
age como testemunha, realizando assim, conforme Paul Ricoeur, 
em A memória, a história e o esquecimento (2007), justamente a 
transição entre memória e história.

Em várias entrevistas, o escritor suíço se posiciona como 
personagem da história verídica, por ele presenciada aos oito anos 
de idade e jamais esquecida no decorrer de sua vida. “Faz mais 
de 60 anos que sou obcecado por essa história. Sonho com ela, e 
já a escrevi mentalmente e até mesmo à mão sob todas as suas 
formas”, diz ele, revelando tanto sua relação individual quanto sua 
relação autoral com a intriga do romance. No livro póstumo de 
Jacques Chessex L’Interrogatoire, publicado em 2011, ele dedica um 
capítulo, intitulado “O dia em que nasci”, à repercussão de Un Juif 
pour l’exemple.
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A questão da memória individual de Chessex em relação à 
escritura de Un Juif pour l’exemple integra o próprio romance:

Conto uma história imunda e tenho vergonha 
de registrar a menor palavra sobre ela. Tenho 
vergonha de reproduzir um discurso, palavras, 
um tom, atos que não são os meus, mas que se 
tornam os meus, sem que eu queira, pela escritura. 
(CHESSEX, 2009, p.73 – tradução da autora)

No último capítulo do romance, em que analisa moralmente os 
crimes nazistas, o narrador, ainda em primeira pessoa, demonstra 
sua impossibilidade de classificar o crime de Payerne como “história 
morta”, bem como de compreendê-lo sem a intervenção divina.

Entretanto, é válido explicitar que ao apropriar-se, por meio 
da escritura, de atos que não são os seus, em um livro que há anos 
exigia ser escrito, Jacques Chessex desloca o tema de Un Juif pour 
l’exemple, bem como o exercício do testemunho. O tema tratado 
por Chessex não é o genocídio nazista tal como ocorrido no passado, 
que seria, por excelência, o procedimento do testemunho. O tema 
de Chessex é o assombramento desse genocídio no presente da 
escritura. No mesmo sentido de interpretação caminha Alexandre 
Prstojevic, no artigo “Poétique du témoignage – vraisemblance 
et récit extrême” (2007), ao analisar obras – por ele qualificadas 
como “ficções testemunhais” – do sérvio Danilo Kiš e do francês 
Georges Perec.

Para Prstojevic, não se trata de incorporar o testemunho do 
outro, mas de ladear esse outro até o presente, em seu assombro 
quanto ao passado. Assim, essas ficções documentais marcam 
uma passagem na história da literatura ocidental: daquela escrita 
por sobreviventes (testemunho puro) àquela concebida pelos 
descendentes (testemunho romanesco), daquela literatura em 
busca das verdades factuais a uma estética da memória que 
reflete “o movimento de mudança ocorrido no espaço público, 
da silenciosa pesquisa historiográfica dos primeiros anos de paz à 
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bastante pública gestão política da memória coletiva” (PRSTOJEVIC, 
2007, p.279 – tradução da autora). A busca passa a ser, então, pelo 
que resta do passado.

Com base na repercussão oriunda da publicação de Un Juif 
pour l’exemple, podemos concluir facilmente que a memória 
pessoal do escritor não coincide com a memória coletiva dos suíços 
de Payerne. A questão da qual parte Paul Ricoeur, na terceira parte 
do primeiro capítulo de A memória, a história e o esquecimento, 
intitulada justamente “Memória Pessoal, Memória Coletiva” é: “a 
memória é primordialmente pessoal ou coletiva?” (RICOEUR, 2007, 
p.105). Considerando a questão difícil de ser solucionada, o filósofo 
propõe erigir uma ponte entre os dois discursos – o da historiografia 
e o da fenomenologia da memória –, “na esperança de dar alguma 
credibilidade à hipótese de uma constituição distinta, porém mútua 
e cruzada, da memória individual e da memória coletiva” (RICOEUR, 
2007, p.107).

No póstumo livro de autoentrevista L’Interrogatoire (2011), 
Jacques Chessex dedica um diálogo inteiro ao romance Un Juif pour 
l’exemple. Em “O dia em que nasci”, sugestivo título desse diálogo, 
Jacques Chessex relata que, após a publicação de Un Juif pour 
l’exemple, foi vítima de ameaças e injúrias. A mais significativa delas 
teria acontecido em um desfile de carnaval, em Payerne, cidade natal 
de Chessex e cenário de seu último romance publicado em vida:

No domingo, 1º de março de 2009, dia de meu 
aniversário, os carros alegóricos do Carnaval 
desfilam em Payerne, minha cidade natal, sob 
o olhar de vinte mil pessoas. Um dos carros 
debocha cruelmente do martírio do judeu Arthur 
Bloch, assassinado como um exemplo em 1942, 
no centro da cidade, por um grupo de nazistas 
payernois preocupados em se manifestar junto 
a Hitler. [...] Estranha forma de divertir-se em 
uma festa. E de injuriar um escritor cujo livro, 
Un juif pour l’exemple, atingiu a boa consciência 
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satisfeita de toda uma cidade. Na época, os 
restos ensanguentados de Arthur Bloch foram 
encerrados em um balde de leite, uma zombaria 
com o recipiente de estábulos, e afogados no lago 
de Neuchâtel. É espantoso: neste 1º de março 
de 2009, os engraçadinhos ousam mostrar este 
mesmo recipiente sobre um carro carnavalesco, 
pintado com sangue reluzente e gotejante, com 
a infame sentença: “dever de memória” etc. E 
meu nome, Chessex, com os dois S reproduzindo 
exatamente a sigla da SS. (CHESSEX, 2011, p.124-
125 – tradução da autora, grifos do original).

A longa citação é uma tentativa de compreensão sobre a 
autoimagem da “eternamente-neutra” Suíça, manchada pela tinta 
vermelha com que Jacques Chessex escreveu Un Juif pour l’exemple. 
Sobre sua pátria natal, especificamente sobre o posicionamento 
suíço na Segunda Guerra Mundial, Jacques Chessex não recorre a 
firulas estilísticas, nem em L’Interrogatoire nem em Un Juif pour 
l’exemple. Diz ele, sobre o episódio acima relatado, que classifica 
como “consagração ao contrário” que possibilitou seu “nascimento 
e morte” no mesmo dia: “Comigo, é porque escrevi sobre o 
martírio de um judeu, de um judeu suíço, na Suíça, em um país 
historicamente neutro, e em plena ocupação da Europa por Hitler” 
(CHESSEX, 2011, p.127). Estendendo os limites da triste ocorrência 
relatada em Un Juif pour l’exemple, a obra de Jacques Chessex não 
pode ser caracterizada como o retrato de uma Suíça romanda que 
se destaca pela tradição cívica e cultural.

O assunto do desafio à histórica neutralidade suíça é, 
obviamente, abordado na ocasião do lançamento do romance de 
Jacques Chessex. A polêmica opôs o escritor ao então prefeito de 
Payerne, Michel Roulin. No jornal francês Le Monde, em sua edição 
de 22 de janeiro de 2009, Michel Roulin analisou: “O fato não honra 
nossa cidade, mas por que voltar ao assunto? Sou intérprete dos 
Payernois, que não querem mais que se fale nisso” (2009 – tradução 
da autora). Ao tomar conhecimento do processo de culpabilidade 
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que seu livro teria gerado nos moradores de Payerne, Chessex 
reagiu: “É o cúmulo da prudência vaudoise. Nem sim nem não. Nesse 
país, vivemos o não-dito, giramos ao redor das coisas, praticamos 
lítotes, quiçá a mentira agradável, porque se trata sempre de não 
chocar” (2009 – tradução da autora).

O episódio da repercussão do romance Un Juif pour l’exemple 
nos faz retomar a tese de Paul Ricoeur de uma “constituição distinta, 
porém mútua e cruzada, da memória individual e da memória coletiva”. 
Nos lados opostos das memórias pessoal e coletiva estão, de acordo 
com o filósofo, duas forças: “coesão dos estados de consciência do 
eu individual” e “capacidade das entidades coletivas de conservar 
e recordar as lembranças comuns” (RICOEUR, 2007, p.134). No seio 
dessa oposição, nos interessa particularmente revigorar as noções 
de memória impedida e memória manipulada, através da questão na 
neutralidade suíça, espécie de ninho de marimbondos sacudido pela 
obra de Jacques Chessex sobre o crime de Payerne.

Já no início do romance Un Juif pour l’exemple, o leitor é 
advertido: “A guerra já passou há muito, é o pensamento comum 
em Payerne. Não nos concerne. E de toda forma, o exército suíço 
é nossa garantia, por seu dispositivo invencível” (CHESSEX, 2009, 
p.10). Não nos concerne, é problema de um outro. Nessa frase, em 
contraste com o comprometimento moral expresso pelo narrador 
de Un Juif pour l’exemple, reside toda a problemática da dicotomia 
memória pessoal versus memória coletiva. Assinala Ricoeur, em A 
memória, a história e o esquecimento, o caráter de afetação (pathos) 
e ação dos fenômenos mnemônicos, de forma que “lembrar-se de 
algo é lembrar-se de si” (RICOEUR, 2007, p.136). Assim, obviamente, 
se me sinto afetado por um fato, ou seja, se me considero autor de 
meus atos, posso entrar na fase declarativa da memória, como o 
faz Jacques Chessex em relação a um livro que, para ele, exigia ser 
escrito e já esperava sua hora há anos.

Por outro lado, entretanto, se não me sinto relacionado 
a uma ocorrência, que diz respeito a um outro, não há elevação 
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da lembrança à palavra. É o que Paul Ricoeur chama de memória 
impedida, relacionada à lembrança de experiências traumáticas, 
e que, numa abordagem psicanalítica, cabe à intervenção de um 
profissional “a retirada dos obstáculos à rememoração”. No caso 
da reação dos habitantes de Payerne aos fatos relatados em Un Juif 
pour l’exemple, a questão da memória impedida é transformada 
naquela da memória manipulada, ou seja, na assunção pública 
de um antissemitismo helvético e na destruição de uma realidade 
historicamente construída de neutralidade bélica.

A memória manipulada é justamente o ingresso da memória 
na esfera pública, de forma a criar uma identificação coletiva, uma 
experiência de mundo compartilhada. Ao discursar que a guerra 
é problema de um outro, os habitantes de Payerne reforçam a 
memória manipulada da polis neutra e, assim, não afetada. Ao 
“voltar ao assunto”, desafiando o “desejo” coletivo de que “não 
se fale mais nisso”, o escritor Jacques Chessex assume o papel 
do profissional que, segundo Ricoeur, retira os obstáculos à 
rememoração, no caso da memória impedida. E o autor helvético 
não se encontra inocentemente nessa posição de desvelador da 
memória coletiva, revelando, nos escombros do impedido e do 
manipulado, uma Suíça-outra, uma identidade helvética que só 
pode emergir justamente quando se interrompe o processo de 
“viver o não-dito”, “girar ao redor das coisas”, “praticar lítotes, 
quiçá a mentira agradável, porque se trata sempre de não chocar”.

É importante frisar que, quando falamos de memória, seja 
ela individual ou coletiva, estamos falando de subjetividades. Ao 
trabalhar sua crítica à modernidade, que inclui noções célebres 
como a perda da aura, o que norteia o incontornável pensamento de 
Walter Benjamin é a questão do empobrecimento da experiência, 
que é, em consequência, o empobrecimento da própria percepção 
do sujeito. Em “O narrador”, esse pensamento está expresso através 
do empobrecimento da comunicação (narrativa) de experiências. 
O empobrecimento da transmissibilidade da experiência está 
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obviamente relacionado com a problemática da memória, uma 
vez que esse declínio da arte de contar histórias é diretamente 
proporcional a uma intensificação da vivência individual. “Contar 
histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde 
quando as histórias não são mais conservadas”, diz Benjamin, que 
qualifica a memória como “a faculdade épica por excelência”.

A memória a que se refere Benjamin é o “interesse em 
conservar o que foi narrado”. Podemos compreender esse interesse 
polissemanticamente, uma vez que é sim o interesse em retransmitir 
o que foi narrado, mas também em retransmitir o conteúdo dessa 
história. Vimos, em relação aos habitantes de Payerne, de acordo 
com a repercussão do livro Un Juif pour l’exemple, que não havia 
esse interesse, ou seja, essa memória deveria continuar perdida. 
Podemos nos interrogar as razões dessa assunção da memória 
perdida. Memória perdida que é, obviamente, esquecimento. 
Uma resposta possível é a vontade do apagamento do funesto 
episódio daquela que poderia ser conceituada como a história 
oficial da nação helvética, relacionada, certamente, com a noção 
de existência de uma verdade oficial. Um grande crítico dessa 
imposição do discurso histórico enquanto discurso científico é 
justamente Walter Benjamin, em especial através do artigo “Sobre 
o conceito de história”.

Jeanne Gagnebin, em seu “A memória dos mortais: notas para 
uma definição de cultura a partir de uma leitura da Odisseia”, que 
integra o livro Lembrar escrever esquecer (2006), retoma o episódio 
da passagem de Ulisses pela ilha dos Lotófagos, “esse povo pacífico, 
vegetariano e perigoso: perigoso porque representa através do loto, 
‘doce como mel’, a grande tentação contra a qual luta a Odisseia 
inteira: o esquecimento” (GAGNEBIN, 2006, p.14). Assim, se para 
Ulisses, através de seus cantos, a luta era “manter a memória”, de 
forma a fazer com que os homens do futuro não se esqueçam do 
passado, essa parece ser a mesma luta travada pelos escritores 
ocidentais, todos herdeiros de Homero. Entre eles, obviamente, 
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Jacques Chessex. Os lotófagos, entretanto, parecem figurar os 
sedutores donos das verdades únicas (os lotos doces como mel), 
aqueles que impedem a existência de reelaborações e de retornos. 
Os lotófagos são, assim, os que não aumentam um ponto ao contar 
um conto, os que assumem a memória perdida como critério de 
fixação de um tempo vazio, que, conforme vaticina Benjamin, não 
possui qualquer conexão com o presente.

Dessa forma, é importante frisar que, para Walter Benjamin, 
a memória – relacionada ao empobrecimento da experiência – é 
o que foi perdido. Não se trata, portanto, de recuperar o evento 
perdido, mas de assumir essa perda. A memória perdida pode, 
assim, ser reatualizada na narrativa contemporânea por aqueles 
que não estão comprometidos a contar a história “oficial”. Estamos 
aqui diante, portanto, do narrador de Jacques Chessex em Un Juif 
pour l’exemple e, nesse sentido, diante de toda a originalidade 
contida em seu trabalho.

A partir da evidente cisão entre a memória coletiva e a 
memória individual sobre o sombrio episódio narrado em Un 
Juif pour l’exemple, vale o esforço, nesse momento, de tentar 
relacionar a noção de reatualização da memória na narrativa, 
esboçada por Walter Benjamin, com aquela de “ambição veritativa 
da memória”, citada por Paul Ricoeur. Especialmente a partir do 
século XX, em razão de suas tragédias bélicas, há uma polarização 
no que concerne à questão da memória da guerra: por um lado a 
profusão de documentos históricos, produções artísticas e eventos 
relacionados ao tema, por outro lado uma tendência à ocultação e/
ou ao esquecimento, bastante relacionada a discursos ideológicos 
dominantes. Fazemos alusão, no caso da Shoah, ao que é designado 
como “revisionismo” ou “negacionismo”, por exemplo, movimento 
apoiado no questionamento do Holocausto como fato histórico.

Os nazistas, ao tomarem consciência da inevitabilidade da 
derrota, trataram imediatamente de destruir qualquer “rastro” 
de suas ações, de forma a eliminar o testemunho. Menos importa 
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aqui a questão do testemunho do que a problemática do rastro, 
tal como pensada por Walter Benjamin, para compreender até que 
ponto a narrativa de Jacques Chessex é aquela da reatualização da 
memória coletiva através de sua própria negação. Se até o momento 
medimos a distância entre essas duas memórias (aparentemente) 
discordantes – a coletiva e a individual, a partir de agora faremos 
o movimento contrário, de forma a demonstrar suas naturezas 
complementares, não excludentes, e de forma a pensar como a 
obra de Jacques Chessex vai, por vias também aparentemente 
paradoxais, incluir a Suíça na sociedade ocidental.

Em “Experiência e pobreza”, em sua crítica à materialidade 
moderna, Walter Benjamin declara, citando Bertold Brecht:

Se entrarmos num quarto burguês dos anos 
1880, apesar de todo o “aconchego” que possa 
irradiar, talvez a impressão mais forte que ele 
produz seja a de que ‘não tens nada a fazer aqui’. 
Não temos nada a fazer ali porque não há nesse 
espaço um único ponto em que seu habitante não 
tenha deixado seus vestígios: os bibelôs sobre 
as prateleiras, as mantinhas sobre as poltronas, 
as cortinas transparentes atrás das janelas, o 
guarda-fogo diante da lareira. Uma bela frase 
de Brecht pode ajudar-nos a compreender o 
que está em jogo: “Apaguem os rastros!”, diz o 
estribilho do primeiro poema da Cartilha para os 
citadinos. (BENJAMIN, 2012, p.126-127)

Cotejando o parágrafo destacado com a usual qualificação de 
nossa (pós) modernidade como a era da novidade que rapidamente 
envelhece, retomamos os fios que, em Benjamin, unem memória 
e rastros. “Apaguem os rastros!”, gritam os nazistas vencidos. 
Pouco importa, responderia Benjamin, porque identificaremos 
esses vestígios em toda parte, nos “bibelôs sobre as prateleiras, as 
mantinhas sobre as poltronas, as cortinas transparentes atrás das 
janelas, o guarda-fogo diante da lareira”. E identificaremos esses 
vestígios em suas ausências, como a marca de um quadro retirado 
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da parede, cuja anterior presença é revelada pela diferença da cor 
daquele espaço jamais exposto ao sol.

Para Benjamin, portanto, o que foi perdido ganha permanência, 
mas pode ser reatualizado na narrativa contemporânea. Na esteira 
desse pensamento, ou seja, do elo entre memória e escrita, 
através da noção de rastro, compreendemos a crítica de Benjamin, 
especialmente no artigo “Sobre o conceito da história”, à história 
positivista, tratada como narrativa sedimentada, intocável, a 
respeito do passado. Ora, se o que foi perdido pode ser reatualizado 
pela narrativa contemporânea é justamente porque o sentido do 
passado é sempre reatualizado pela narrativa, narrativa esta que é 
presente. Compreender a história em sua concepção benjaminiana, 
mesmo que de forma bastante resumida, é compreender que esta é 
composta concomitantemente de narrativa e de memória. O último 
componente não deve ser definido como uma espécie de lenda, mas 
como uma unidade de compreensão abraçada ao esquecimento. O 
esquecimento – parte fundamental da memória – não é, por sua 
vez, falta de memória, mas sim algo que se perde e que se constitui 
agora, ao mesmo tempo.

Obviamente, a história relatada pelo escritor em Un Juif 
pour l’exemple não tem nada de “oficial”, é uma narrativa no 
presente, que lida com essa espécie de esquecimento ou memória 
impedida, a impossibilidade de reativar conscientemente as 
imagens do passado. Só assim, atualizando a memória abraçada 
ao esquecimento, é que o narrador Jacques Chessex dialoga com 
seu leitor. A experiência compartilhada por Chessex é a (sua) 
experiência individual, que, ao ocupar o lugar da experiência 
coletiva relacionada à tradição oral, é aquela proporcionada pelo 
romance, conforme teoriza Walter Benjamin.

A experiência compartilhada pelo narrador Jacques Chessex 
é aquela do garoto de oito anos que, no colégio, se sentava ao 
lado da filha mais velha de Fernand Ischi e que se lembra, no 
momento da escritura, dos “hinos nazistas, das vociferações de 



490

Literaturas Francófonas II: debates interdisciplinares e comparatistas

Hitler, das fanfarras da Wermacht que os alto-falantes e todos os 
carros da oficina difundiam na Place de la Foire, ao meio-dia, na 
saída da escola, abafando os sinos das igrejas”. (CHESSEX, 2009, 
p.74 – tradução da autora). Ao reatualizar sua memória individual – 
inscrevendo a presença do passado no presente – Jacques Chessex 
reatualiza a memória coletiva através de sua própria negação.

A memória coletiva pode ser designada como aquela que, 
aparentemente una, diz respeito a toda uma comunidade. 
Entretanto, essa memória coletiva pode ser também compreendida 
como a soma das memórias individuais. O que nos revela a reação 
dos habitantes de Payerne ao romance de Jacques Chessex é que 
essa segunda acepção de memória coletiva parece ter interferido 
na primeira, gerando novos rastros, vestígios ou ruínas, que, ao 
acompanhar o raciocínio benjaminiano, gerarão, por sua vez, outras 
memórias e outros esquecimentos. O leitor que reage negando 
a memória do narrador de Un Juif pour l’exemple é aquele que 
conclama: “apaguem os rastros!”. Sem perceber, talvez, que esse 
próprio grito não conduz à neutralidade. Ao contrário, reafirma 
essa impossibilidade.

Em “Verdade e memória do passado”, Jeanne Gagnebin relata 
o recorrente pesadelo de Primo Levi, exposto na obra Os afogados 
e os sobreviventes:

retornar, enfim, à sua própria casa, sentar-se com 
os seus, começar a contar o horror já passado e 
ainda vivo e notar, então, com desespero, que 
os entes queridos se levantam e se vão porque 
eles não querem nem escutar e nem crer nessa 
narrativa –, esse pesadelo torna-se cruelmente 
real logo após a saída dos campos e quarenta 
anos mais tarde. (GAGNEBIN, 2006, p.46)

Ora, cada leitor revoltado com o relato da experiência individual 
de Jacques Chessex em Un Juif pour l’exemple, que traz à tona a sua 
própria experiência individual – em uma inegável identificação –, é 
aquele que também deseja destruir a possibilidade de uma história, 
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é aquele que prefere o inenarrável, é aquele “ente querido” que se 
levanta e parte diante da narração do horror. Tudo isso, entretanto, 
é também rastro e revela mais do que vela.

O que Jacques Chessex faz, em Un Juif pour l’exemple, no 
entanto, é abrir uma nova perspectiva de integração analógica 
de vestígios, assumindo a inesgotabilidade do esquecimento em 
relação ao passado. Assim, tempo passado e tempo presente se 
fundem através de uma relação de analogia, em que os estilhaços do 
passado se reúnem no tempo-agora. É dessa forma que a narrativa 
de Jacques Chessex pode ser compreendida como aquela da 
reatualização da memória coletiva através de sua própria negação. 
Porque reúne, em um só fio narrativo, o grito de “apaguem os 
rastros!” e a “reprovação mimética [que] sacode essa cidade de 
açougueiros e charcuteiros”, reprovação esta que vai, enfim, fazer 
com que a culpabilidade, revestida de esquecimento, abrace, por 
sua vez, a memória:

Às desventuras dos comerciantes de carne, a 
população amedrontada tem um espasmo de 
atração e de rejeição que agrava a emoção, e 
como uma espécie de culpabilidade coletiva 
que pesará por muito tempo na consciência de 
Payerne. (CHESSEX, 2009, p.71-72 – tradução 
da autora)

Mais suíço do que seus conterrâneos partidários do “não-dito”, 
das “lítotes”, da “mentira agradável”, Jacques Chessex usa a sua 
pretensão de fidelidade memorial para reelaborar a identidade 
(velada) de sua pátria, recuperando para esta pátria – e para si 
mesmo – um espaço na cultura ocidental. Em 1983, Vilém Flusser 
publica Pós-história: vinte instantâneos e um modo de usar. Nesse 
livro, o filósofo tcheco, naturalizado brasileiro, que durante 20 anos 
morou em São Paulo e que deu aulas de Filosofia da Ciência na 
Escola Politécnica da USP, apresenta o conceito de pós-história e 
analisa, no ensaio intitulado “O chão que pisamos”, o que Auschwitz 
representa no percurso da humanidade.
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Quando empreende seu trabalho sobre as origens do 
totalitarismo, Hannah Arendt analisa a eclosão do movimento a 
partir de duas crises que marcam a civilização ocidental no século 
XX: a da autoridade política e a das crenças tradicionais. Para 
Flusser, entretanto, o que nós perdemos não foi apenas a fé em 
dogmas ou em autoridades, foi algo além, o que perdemos foi a fé 
em nós mesmos. O que está vazio, a partir de Auschwitz, é o “chão 
que pisamos”:

Porque o que é tão incomparável, inaudito, 
jamais visto e, portanto incompreensível em 
Auschwitz, é que lá a cultura ocidental revelou 
uma das virtualidades nela inerentes. Auschwitz 
é a realização característica da nossa cultura. 
(FLUSSER, 1983, p.10 – grifos do original)

Para Flusser, assim, o evento de Auschwitz não surgiu como 
consequência de uma ou outra crise, uma vez que a possibilidade 
de sua realização “está implícita na nossa cultura desde o seu 
início” (FLUSSER, 1983, p.10). Como podemos observar, para o 
filósofo tcheco, há um alargamento de abrangências, já que onde 
se lê Auschwitz devemos ler Ocidente: “Daí a outra pergunta: como 
viver em cultura destarte desmascarada?” (FLUSSER, 1983, p.11).

Hannah Arendt encara os resultados do totalitarismo nazista 
como uma oportunidade para a reconstrução da moral a partir 
de sua derrocada. No mesmo sentido, Vilém Flusser acredita 
que “Auschwitz foi um evento revolucionário, no sentido de ter 
derrubado a nossa cultura” (FLUSSER, 1983, p.11 – grifo do original). 
Ou seja, segundo ele o que está em evidência é a “tendência 
ocidental rumo à objetivação”, enfim realizada. Nesse ponto, Flusser 
chega ao impasse que norteia seu raciocínio e que está na origem 
da conceituação de pós-história:

Auschwitz não é infração de modelos de 
comportamento ocidental, é, pelo contrário, 
resultado da aplicação de tais modelos. A nossa 
cultura deixou cair sua máscara mistificadora em 
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Auschwitz, e mostrou seu verdadeiro rosto. [...] 
No entanto: não é possível rejeitar-se a própria 
cultura. É ela o chão que pisamos. (FLUSSER, 
1983, p.12-13 – grifos do original)

A conexão que pode ser feita com o romance de Jacques Chessex 
é que ele desenterra uma memória histórica para justamente incluir 
a Suíça na sociedade ocidental. Ao incluir a Suíça no horror do 
extermínio judaico empreendido pelos nazistas, Chessex, a partir 
da tese flusseriana, acaba reintegrando essa Europa-fora-da-Europa 
a seu contexto cultural. Ao desconstruir a imagem da indefectível 
pátria, mesmo que pela via do paroxismo da descrença, que é a 
de Flusser, o escritor helvético de Un Juif pour l’exemple rejeita 
a exclusão política da Suíça, da mesma forma que rejeita, para si 
mesmo, uma identidade exclusivamente provinciana. Ao incluir 
a Suíça no Ocidente de Flusser, aquele da pós-história, Jacques 
Chessex universaliza a sua obra, em coerência com sua diversidade 
genérica e com seu reconhecimento extramuros.
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