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APRESENTAÇÃO:

O VIII Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa
ficcional e o II Encontro Regional do Insólito Ficcional,
promovidos pelo SePEL.UERJ – Seminário Permanente de
Estudos Literários da UERJ, coincidiram com o V Fórum de
Estudos em Língua e Literatura Inglesa (FELLI), realizado pelo
Núcleo de Desenvolvimento e que tem por tradição ser um encontro
inter e pluridisciplinar, agregando os interessados nas relações e
interfaces entre os estudos de língua e literatura, suas possibilidades
teóricas e práticas, seus aspectos discursivos, contextos e
representações, identidades e memórias, práticas sociais e
perspectivas pedagógicas. Neste evento, reunindo dois diferentes
projetos de extensão da UERJ, foram privilegiadas as relações entre o
insólito e suas manifestações nas literaturas de Língua Inglesa. Ao
propormos o tema O insólito em língua inglesa sugerimos mais
uma relação possível no espaço destas relações, através das
investigações sobre a construção da narrativa ficcional e/ou sua
recepção e/ou suas relações com a literatura infanto-juvenil.
O evento apóia-se nas pesquisas em desenvolvimento na célula
mãe do Grupo, envolvendo, principalmente, os interesses primários
de Flavio García (UERJ/ UNISUAM) – a construção do insólito na
narrativa –, Marcello Pinto (UERJ/ UNIRIO) – a recepção do insólito –
e Regina Michelli (UERJ/ UNISUAM) – o insólito na literatura infantojuvenil.
Este volume reúne os textos integrais das apresentações orais
realizadas nas sessões das diferentes comunicaçõs livres promovidas
durante o evento, enviados à coordenação dentro dos prazos
estipulados e em conformidade com as normas básicas definidas para
a publicação. O teor dos textos aqui publicados é de inteira
responsabilidade de seus autores, e a revisão lingüístico-gramatical
procurou respeitar, ao máximo, opções de estilo e uso da língua.
Outro volume reúne textos integrais apresentados nas sessões dos
simpósios promovidos ao longo do evento.
Prof. Dr. Flavio García
Prof. Dr. Marcello Pinto
Prof.ª Dr.ª Regina Michelli
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O TEMA DO DUPLO NA LITERATURA FANTÁSTICA
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS CONTOS DE
JORGE LUÍS BORGES, RUBENS FIGUEIREDO E ALLAN POE
SEGUNDO TZEVAN TODOROV EM
INTRODUÇÃO À LITERATURA FANTÁSTICA 1
VELÁSQUEZ, Alexandra Britto da Silva

RESUMO: Nos contos “O Outro” de Jorge Luís Borges, “Nos olhos do
Intruso” de Rubens Figueiredo e “William Wilson” de Allan Poe, temos
o encontro do narrador com o seu duplo, fato que traz à tona as
ideias de identidade, sucessão, multiplicação, diferença e repetição,
onde o tempo e o espaço das narrativas, assim como os
personagens, aparecem partidos. Destacamos, no entanto, como
estas narrativas colaboram com as análises de Tzevan Todorov sobre
o gênero fantástico. Para Todorov, o duplo se encontra nos “temas do
eu”, e a multiplicação da personalidade constitui um elemento
sobrenatural que transgride as leis da natureza e cria rupturas nos
limites entre o real e o imaginário. Assim, podemos encontrar nas
narrativas que constituem o objeto de nosso estudo: a hesitação, a
duplicação como um fenômeno da metamorfose; a transgressão das
leis naturais e o apagamento do sujeito único.
PALAVRAS-CHAVE:Multiplicação da personalidade; Sobrenatural;
Hesitação, Real, Ruptura; Fantástico.

ABSTRACT:
In
the
short
stories
"The
Other"
by
Jorge Luis Borges, "In the eyes of intruder" by Rubens Figueiredo and
"William Wilson" by Allan Poe, we meet the narrator and his double, a
fact that brings up the ideas of identity, inheritance,
multiplication, difference and repetition, where time and space of
narratives
the characters,
parties appear. We
stress, however, how these narratives work
with the
analysis of
Tzevan Todorov on the fantastic genre. For Todorov, the double is in
the “themes of self”, and the multiplication of personality is a
supernatural element that transgresses the laws of nature, and
creates breaks in the boundaries between real and imaginary. Thus,
we find in the narratives that constitute the object of our study:
hesitation, doubling as a phenomenon of metamorphosis;
the transgression of natural laws and erasure of individual subject.

1

Apresentação de comunicação livre no evento: O Insólito em Língua Inglesa – V FELLI- FÓRUM DE
Estudos em Línuga e Literatura Inglesa/ II Encontro Regional o Insólito como Questão na Narrativa
Ficcional/ VIII Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional.
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personality;

Supernatural; Doubt;

INTRODUÇÃO
Em

Introdução

à

Literatura

Fantástica,

Todorov

trata

o

fantástico como um gênero que depende da hesitação entre o real e o
sobrenatural. Para ele, a hesitação do narrador contribui a hesitação
do leitor ideal que diante de uma narrativa ambígua não chega a um
fim conclusivo, nem elabora uma explicação racional para o evento
ocorrido, permanecendo assim, no terreno do inexplicável.
No caminho destas narrativas inexplicáveis, encontramos: “O
Outro”, de Jorge Luís Borges; “Nos olhos do Intruso”, de Rubens
Figueiredo; e “William Wilson”, de Allan Poe, onde aparece o tema do
duplo.
Para Todorov, o duplo faz parte da metamorfose e está inserido
no tema do olhar, em oposição ao tema do tu, o tema do discurso,
onde se encontram narrativas que tratam do desejo, diabo, incesto,
vampiro e da mulher, morte, necrofilia, homossexualidade etc.
Ao pesquisar o tema do eu, Todorov parece penetrar no
problema do limite entre a matéria e o espírito, e para ele:
Este
princípio
engendra
numerosos
temas
fundamentais:
uma
causalidade
particular,
o
pandeterminismo; a multiplicação da personalidade; a
ruptura do limite entre o sujeito e o objeto, enfim, a
transformação do tempo e do espaço. (TODOROV,
2008, p.128).

Porém, nossa pesquisa tem como foco a multiplicação da
personalidade

no

insólito

ficcional;

além

disso,

interessa-nos

também, observar a relação “narrador-leitor”, a construção do sujeito
na narrativa e a relação com o tempo e o espaço. Para tanto, os
contos não-realistas de Borges, Poe e Figueiredo, que tratam do
encontro do narrador com o seu duplo, colaboram com a análise
delineada por Todorov acerca do fantástico.

O insólito em Língua Inglesa – Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-87-6

10

11
O DUPLO NA NARRATIVA FICCIONAL
Nos contos de Borges, Poe e Figueiredo, a narrativa é
apresentada em primeira pessoa, o fato é narrado de lembrança e os
narradores autodiegéticos fornecem ao leitor o único testemunho
sobre o evento. Isto implica no pacto, na identificação do leitor com o
narrador-personagem e gera dúvida no destinatário, que conta
apenas com uma visão parcial do evento.
No entanto, no início destas narrativas, o narrador parece
estabelecer um pacto diferente com o leitor, pois já apresenta o
caráter duvidoso do que vai contar antes mesmo de anunciar o
evento insólito. O primeiro muda o nome e fala de seu caráter vil, o
que desperta certa desconfiança; o segundo narra que o ocorrido
poderá ser lido como um conto, talvez para ele mesmo, pois
ultrapassa as leis da razão, e o terceiro se diz tolo por antecipar o
destino.
PERMITI QUE, POR ENQUANTO, me chame William
Wilson. A página virgem que agora se estende diante
de mim não precisa ser manchada com meu nome
verdadeiro. Esse nome já foi por demais objeto de
desprezo, de horror, de abominação para minha família
[...] Não quereria, mesmo que o pudesse, aqui ou hoje,
reunir as lembranças de meus últimos anos de indizível
miséria e um imperdoável crime. (Apud COSTA, 2006,
p.289; grifo no original).
O fato ocorreu no mês de fevereiro de 1969, ao norte
de Boston, em Cambridge. Não o escrevi de imediato
porque meu primeiro propósito foi esquecê-lo, para não
perder a razão. Agora, em 1972, penso que, se o
escrever, os outros o lerão como um conto e, com os
anos, o será talvez para mim. (BORGES, 2009, p.7).
Não lembro a primeira vez. Mas aqui e ali comecei a
ouvir comentários: Aquela é a cidade que interessa, é
onde as coisas acontecem, o futuro fugiu para lá.
Advertências que repetiam a verdade mais simples, não
há como negar. Hoje, parecem ressoar a voz de um
oráculo. Mas era uma verdade que entendi mal, que me
apressei em traduzir totalmente errado, nos termos da
euforia de um menino, ou até de um tolo. Talvez eu
pudesse ter ficado como estava, talvez o futuro ainda
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dormisse bem longe até hoje, se naquela noite eu não
tivesse ido ao teatro.” (Apud MORICONI, 2001, p.540).

Em “William Wilson” de Poe, percebemos que o narradorpersonagem

se

apresenta

com

temperamento

imaginativo

e

excitável, o que afasta ainda mais o leitor da crença no sobrenatural,
já que tudo pode ser produto da fantasia.
Descendo de uma raça que se assinalou, em todos os
tempos pelo seu temperamento imaginativo e
facilmente excitável. E desde a mais tenra infância dei
prova de ter plenamente herdado o caráter da família.
À medida que me adiantava em anos, mais fortemente
se desenvolvia ele, tornando-se, por muitas razões,
causa de sérias inquietações para os meus amigos e de
positivo dano para mim mesmo. [...] Minhas mais
remotas recordações da vida escolar estão ligadas a
uma grande extravagante casa de estilo elisabetano
numa nevoenta aldeia da Inglaterra, onde havia grande
quantidade de árvores gigantescas, e nodosas e onde
todas as casas eram extremamente antigas.
Na
verdade aquela venerável e vetusta cidade era um
lugar de sonho e que excitava a fantasia.(Op.cit.,
p.90).

Mas, ao mesmo tempo em que o leitor é capaz de hesitar diante
das narrativas, também aumenta o seu interesse, e ele é conduzido
aos poucos para o clímax.
Recordemo-nos, então, que para Todorov, a narrativa fantástica
cria um ambiente propício, numa gradação que leva ao evento
sobrenatural e estimula a hesitação do leitor que oscila entre uma
explicação racional e o mistério.

Em vários momentos percebemos

que os narradores de Poe, Borges e Figueiredo hesitam e isto
colabora com a hesitação do próprio leitor, pois, segundo Todorov: “A
fé absoluta como a incredulidade total nos levam para fora do
fantástico; é a hesitação que lhe dá vida.” (2008, p.36).
Outra questão levantada por Todorov pode ser encontrada de
forma clara no conto de Poe, ela se refere ao espaço e ao tempo na
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narrativa fantástica, pois, para que o efeito fantástico seja maior e
haja a ruptura, é necessário que o fantástico falseie uma realidade.
A sala de aulas era a mais vasta da casa e do mundo,
não podia eu deixar de pensar. Era muito comprida,
estreita e sombriamente baixa, com janelas em ogivas
e o forro de carvalho. A um canto distante, e que
inspirava terror, havia um recinto quadrado de dois a
três metros, abrangendo o sanctum "durante as horas
de estudo" do nosso diretor, o Reverendo Dr. Bransby.
Era uma sólida construção, de porta maciça; e, a abrila na ausência do Mestre Escola, teríamos todos
preferido morrer de la peine forte et dure.(Apud
COSTA, 2006, p.292. Grifo no original).

Percebe-se então, que a narrativa não-realista se apresenta na
maior parte dos casos num espaço-tempo real-naturalista, e que o
fantástico de acordo com Filipe Furtado opera por verossimilhança.
Assim, numa espécie de assoalho realista se dá a ruptura, e o efeito
sobrenatural é maior de acordo com Todorov.
Se em Poe, os cenários realistas da cidade e da escola se
combinam para conduzir o narrador-personagem e o leitor ao
encontro com o sobrenatural, em Borges e em Figueiredo, os lugares
delimitados também estão propensos ao fantástico como podemos
notar; n’ O Outro, porque o personagem se encontra numa praça
vazia e contempla o rio (natureza selvagem), e em “Nos olhos do
intruso”, porque o narrador-personagem encontra o seu sósia no
teatro, lugar da ilusão dos sentidos e da transformação.
Talvez eu pudesse ter ficado como estava, talvez o
futuro ainda dormisse bem longe até hoje, se naquela
noite eu não tivesse ido ao teatro. Três atores
representavam vários papéis e a história da peça quase
não importava. O espetáculo consistia muito mais na
velocidade e na perfeição das metamorfoses dos
atores. Em poucos minutos, eles trocavam de roupa,
peruca e maquiagem, encarnavam outra voz, outra
personalidade, e tudo com um vigor que só podia
nascer de um tipo de vida. (Apud MORICONI, 2001,
p.540)
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Observemos, porém, segundo Todorov, que o estado de sono e
a

bebida

contribuem

com

o

evento

sobrenatural,

e

muitos

acontecimentos também podem ocorrer à noite, num espaço isolado,
ou na natureza selvagem.
A ideia de sonho onde encontramos um espaço-tempo repartido
pode ser observada n’ “O Outro” de Borges. O que também
corresponde à hesitação da personagem e do leitor ideal. A própria
personagem ao narrar hesita em afirmar ou mesmo comprovar se e
evento se deu no estado de vigília ou no sonho.
Se esta manhã e este encontro são sonhos, cada um de
nós dois tem que pensar que o sonhador é ele. Talvez
deixemos de sonhar, talvez não. Nossa obrigação
evidente, enquanto isto, é aceitar o sonho, como
aceitamos o universo e termos sido gerados e olhar
com os olhos e respirar. (BORGES, 2009, p.9).

Neste conto, o narrador-personagem Borges, na terceira idade,
está em Cambridge, numa praça em frente ao rio Charles, e se
encontra por acaso com o jovem Borges que está em Genebra. A
partir desta situação estranha, lidamos com a bifurcação do espaçotempo e com a ruptura das leis da natureza pelo acontecimento
sobrenatural.
Por outro lado, Borges evoca n’ “O outro” questões relativas à
duplicidade, a possibilidade da existência de dimensões, o infinito, a
ideia de cópia e originalidade, e as noções de autoria e identidade. Ao
final da narrativa, o inexplicável, aspecto caro ao fantástico, se
perpetua, pois o leitor não distingue, assim como o narradorpersonagem, se o fato ocorreu na realidade ou no sonho.
Eu também sou Jorge Luis Borges. Estamos em 1969,
na cidade de Cambridge.
Não - respondeu com a minha própria voz um pouco
distante.
Depois de certo tempo insistiu:
Eu estou aqui em Genebra, num banco, a alguns
passos do Ródano. O estranho é que nos parecemos,
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mas o senhor é muito mais velho, com a cabeça cinza.
(Op. cit., p.8)

Ao colocar no início da narrativa a imagem do rio Charles, o
autor parece brincar mesmo com a questão da transformação,
comum ao pensamento filosófico e presente no tema do duplo na
literatura fantástica. Em “O Outro”, o narrador-personagem chega a
citar o nome de Heráclito em sua contemplação.
Seriam dez da manhã. Eu estava recostado em um
banco, defronte ao rio Charles. A uns quinhentos
metros à minha direita havia um alto edifício cujo nome
nunca soube. A água cinzenta carregava grandes
pedaços de gelo. Inevitavelmente, o rio fez com que eu
pensasse no tempo. A milenar imagem de Heráclito.
(Id, ibid, p.7).

Como se sabe, no livro Os Pré-socráticos, se encontra um
estudo sobre a obra de Heráclito de Éfeso (cerca de 540-470 A.C.) e
alguns de seus fragmentos, ele trata do devir e expõe que tudo flui e
se move: “Tu não podes descer duas vezes no mesmo rio, porque
novas águas correm sempre sobre ti” (Op.cit, 2000, p.25).
Faz-nos crer que Borges aponta no começo da narrativa para a
possibilidade de transformação que mais a frente é declarada no
encontro do narrador-personagem com o seu duplo, ou ainda, para a
possibilidade de um acontecimento estranho, já que a vida está em
movimento. Ao tratarmos do moto-contínuo próprio da vida, a ideia
de sucessão e de espaço e tempo que se bifurcam e se encontram
também parece possível na ficção.
Assim

como

em

Borges,

na

narrativa

de

Figueiredo

o

personagem também aparece repartido em tempos simultâneos, mas
em lugares distintos. O narrador-personagem convive com o outro de
si, que morre, e ao se deslocar para outra cidade, encontra como
numa espécie de sucessão do mesmo indivíduo, outro de si, com uma
idade mais avançada.
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Fingi que não o via e estou certo de que o deixei
convencido disso. Mas os espelhos permitiam olhares
diagonais. Por esse ângulo, pude notar que o sujeito
era extraordinariamente parecido comigo. Apenas um
pouco mais velho. (Apud MORICONI, 2001, p.543).

Em Poe, o narrador-personagem encontra pela primeira vez no
espaço da escola e aos poucos reconhece a semelhança, a rivalidade
e toma parte na perseguição que se estende até a fase adulta. Vale
ressaltar que o narrador-personagem é o único a perceber o sósia
rival, o que leva o leitor a desconfiar do fato narrado. Destaquemos
também que o duplo na obra de Poe sussurra e só o narradorpersonagem é capaz de ouvi-lo.
Todavia essa superioridade, ou igualdade, não era na
verdade conhecida de ninguém, senão de mim mesmo;
nossos companheiros, graças talvez a alguma cegueira
inexplicável, nem mesmo pareciam suspeitar disso.
(Apud COSTA, 2006, p. 294).

Parece-nos que o problema de cópia e originalidade encontrado
no tema do duplo tem um enfoque mais filosófico na obra de Borges
e no ensaio de Clément Rosset., para quem o encontro com o outro,
implica no questionamento do ser enquanto indivíduo único, e no
questionamento de quem é a cópia e quem é o original. Todavia, tal
problema pode ser apreciado nos contos de Poe e Figueiredo.
Pensava-se tratar como original, mas na realidade só se
havia visto o seu duplo enganador e tranquilizador; eis
de súbito o original em pessoa, que zomba e se revela
ao mesmo tempo como o outro e o verdadeiro. Talvez o
fundamento da angústia, aparentemente ligado aqui à
simples descoberta que o outro visível não era o outro
real , deva ser procurado num terror mais profundo: de
eu mesmo não ser aquele que pensava ser. E, mais
profundamente ainda, de suspeitar nesta ocasião que
talvez não seja alguma coisa, mas nada.” (ROSSET,
2008, p.92).
Talvez a gradação de sua cópia não o tornasse
prontamente perceptível, ou mais
provavelmente,
devia eu minha segurança ao ar dominador do copista
que, desdenhando a letra (coisa que os espíritos
obtusos logo percebem numa pintura), dava apenas o
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espírito completo de seu original para meditação
minha, individual, e pesar meu.”(Apud COSTA, 2006,
p.297).
No final da peça, algumas fileiras à minha frente,
aconteceu. Quando as pessoas se levantaram, entrevi,
no intervalo das cabeças, um homem parecido com
alguém que eu conhecia. Talvez fosse a dança de
tantos rostos a meu redor, mas o efeito era o de muitas
feições distintas convergindo e se sobrepondo no ar
transparente. [...] Uma desconfiança incômoda me
obrigou a olhar melhor e então deparei com um sujeito
igual a mim mesmo, apenas um pouco mais novo.
Sacudido por uma espécie de insulto, experimentei o
temor de estar sendo sorrateiramente substituído.
(Apud MORICONI, 2001, p.540).

Outro aspecto referente ao duplo, que aparece para Todorov
nos “temas do eu” e faz parte de um aspecto da metamorfose é a
passagem da matéria ao espírito, onde o que se pensa acontece, e o
limite entre o real e o sobrenatural é rompido. Daí ser possível a
transformação de um homem em inseto n’ A Metamorfose, de Kafka;
um coelho se transformar em vários seres e por fim numa criança
morta, em “Teleco, o coelhinho”, de Rubião; uma octogenária se
transformar em uma jovem em Aura de Fuentes; possível um homem
travar uma luta com outro de si, em “Willian Wilson”, de Poe; um
homem encontrar outro de si no teatro e no espelho de uma
barbearia, em “Nos olhos do Intruso”, de Figueiredo; encontrar outro
de si numa fissura no tempo e no espaço, n’ “O Outro” de Borges,
encontrar o seu duplo num tapete ou na natureza selvagem, n’ “A
Caçada” e “O Encontro”, de Lígia Fagundes Telles e tantos mais da
literatura mundial que tratam deste tema.
Para melhor compreender como se dá a noção de ruptura entre
o que se pensa e o que acontece na obra ficcional, Todorov volta seu
olhar para Piaget, que ao analisar o imaginário infantil fornece
contributos ao estudo do fantástico. Para Piaget, “no início de sua
evolução, a criança não distingue o mundo físico do mundo psíquico”.
(Apud TODOROV, 2008, p.124).
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De acordo com Tzevan Todorov, o mesmo se dá na literatura
fantástica, pois, o que se pensa no mundo interior passa a acontecer
no mundo exterior; porém, há um limite entre os dois mundos, e isso
é o que permite as transgressões.
A multiplicação da personalidade, tomada ao pé da
letra, é uma consequência imediata da passagem
possível entre matéria e espírito: somos muitas
pessoas mentalmente, em que nos transformamos
fisicamente. (TODOROV, 2008, p.124).

Outro exemplo disso, pode ser observado n’ “Os olhos do
Intruso”, onde Rubens Figueiredo nos dá um bom exemplo, quando o
narrador-personagem ao ser confundido com o seu duplo parece
tomar para si a vida e a memória do outro.
Aos poucos, as atividades que esses desconhecidos
atribuíam a mim começaram e me parecer familiares.
As pessoas que eles mencionavam chegaram a se
tornar íntimas para mim, com seus nomes e suas
ambições cotidianas. Tudo ia se incorporando à minha
memória. O meu passado se expandia com um novo
elenco de pessoas e fatos, ao mesmo tempo em que o
meu presente também se ampliava, numa espécie de
movimento de conquista. Minha vida abarcava muitas
outras vidas e assim eu conseguia me sentir mais vivo
do que nunca.”(Apud MORICONI, 2001, p.541-542).

CONCLUSÃO
Ao investigarmos a multiplicação da personalidade como uma
vertente do “tema do eu” no fantástico, de acordo com Todorov,
notamos

que

o

cenário

real-naturalista

é

o

que

permite

a

transgressão pelo sobrenatural, que no caso se dá pela aparição do
duplo.
Nos contos de Jorge Luis Borges, Rubens Figueiredo e Allan
Poe, observamos também algumas características comuns, como: a
ruptura do espaço e do tempo cotidianos; a presença do metaempírico; a ambiguidade da narrativa que leva o leitor a hesitar e se
afastar

de

uma

explicação

racional;

o

desdobramento

O insólito em Língua Inglesa – Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-87-6

da

18

19
personalidade presente no tema do eu como uma possibilidade da
metamorfose; e a passagem do espírito à matéria.
Outras questões levantadas nesta pesquisa dizem respeito à
existência do sujeito único, que nas ficções se percebe inimitável, até
que se depare com um duplo de si, que põe em cheque sua
identidade, sua originalidade, sua condição existencial. Na ficção a
substituição ou sucessão desse sujeito pelo seu duplo parece
absurda, porque isso parece absurdo na realidade.
No entanto, até que ponto a ideia de duplicação do homem que
parecia absurda na época do Romantismo, ou no século XIX, deixou
de ser absurda nos dias atuais e passou a ser vista de forma mais
natural e até possível a partir do século XX, com a clonagem da
ovelha Dolly nos anos 90?
Sabemos que de acordo com a tecnologia alcançada no século
XXI, o que parecia até então impossível nos séculos anteriores, está
cada vez mais próximo. Animais já são clonados, os robôs são feitos
tal qual imagem e semelhança do homem, avançam as pesquisas
com células-tronco a fim de recriar órgãos e criar medicamentos mais
eficazes, , e o que antes parecia impossível, obra apenas da ficção se
aproxima do real e parece ser o objeto de desejo do homem.
Diante desta tecnologia resta-nos questionar o que muda na
visão do leitor sobre o duplo na literatura ficcional e o que muda no
fantástico do século XXI, onde o limite entre o que se imagina e o
que se pode criar na realidade é cada vez menor.
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O SER E O SENDO NO ESPELHO
RENDEIRO, Amanda Garcia 2

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo discutir o ser e o
sendo no conto “O Espelho” de Guimarães Rosa a partir da teoria de
Martin Heidegger. A narrativa será detalhadamente investigada para
que as questões levantadas pela mesma sejam discutidas. A questão
do insólito aparece a partir da perspectiva do ser, a partir da
observação de o quanto o ser é o insólito e o insólito manifesta-se no
ser, principalmente na narrativa analisada. O destino do ser e o
tempo no qual os sendos estão inseridos também serão aspectos
mencionados e relevantes para a análise. Pretende-se levantar esses
questionamentos para desvelar uma visão de mundo e uma teoria
que se contrapõe à classificação metafísica do ser, o ser como corpo
versus mente, como raciocínio lógico versus emoções irracionais.
PALAVRAS-CHAVE: Ser, ente, espelho, poética.

ABSTRACT: This paper has the objective of discussing the self and
the beings in the short story from Guimarães Rosa “The Miror”
according to the theory of Martin Heidegger. The narrative will be
investigated with details so that its issues can be discussed. The issue
of the weird passages on the narrative appears though the
perspective of the self, by observing how the self is the weird and the
weird is present, manifests itself in the self. The narrative used
exemplifies that idea. The destiny of the self and the time in which
the beings are inserted are also mentioned aspects and they are
relevant for the analysis. These issues will be brought to discussion to
unfold a vision of the world and a theory that contradicts the
metaphysical classification of the self, the self as body versus mind,
as logical thought versus irrational emotions.
KEYWORDS: Self, beings, mirror, poetics.
A questão do Ser, dos seus sendos ou entes e do seu próprio é
discutida há muito no campo da poética. A busca pela essência do
Ser é infindável porque o Ser é indefinível, variável e encoberto por
sendos diferentes. Os sendos do Ser são as diferentes manifestações
do Ser, são o Ser em movimento, são aspectos do Ser que se
2
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desvelam nos sendos de acordo com o tempo e as interações em que
o Ser está imerso. A busca, então, abandona o ser da interpretação
metafísica, que é meramente corpo versus alma, para buscar a
verdade do Ser, a essência do homem, e não mais características
dicotômicas que podem ser paradigmatizadas.
Como

diz

Emmanuel

Carneiro

Leão

no

Carta

sobre

o

humanismo, “É no homem, como locanda do Ser, que os entes
encontram lugar para serem o que são.” (LEÃO, 1967, p13) Os entes
velam-se e desvelam-se no homem porque essa dinâmica dos entes
revela partes do Ser. A dinâmica do Ser no curso do tempo é o que
Heidegger chama de destino, porque o homem só pode se deixar ser
aquilo que já é, aquilo que faz parte de si, que é do seu feitio. É certo
que a imitação faz parte do aprendizado humano – desde pequenas
as crianças aprendem a imitar os pais, tanto em ações físicas quanto
em atitudes –, mas a partir do momento em que as crianças crescem,
a imitação é deixada de lado e a busca pelo seu próprio começa. Por
isso a adolescência é uma fase de tanta revolta, de falta de disciplina,
de conflitos com os pais e de estilos e gostos diferentes e até
contraditórios: são os adolescentes querendo encontrar a sua
personalidade, querendo descobrir o que eles são, como pensam, do
que gostam e querendo não seguir e ser o que seus pais são. Ao
tentarem descobrir-se, podem encontrar seu destino, podem começar
a desvendar o seu Ser exercitando vários sendos diferentes e
deixando assim, várias partes do Ser desvelarem-se.
O destino está diretamente relacionado ao tempo, porque é no
vigorar do tempo, é na coexistência do passado e do presente que se
forma o futuro. O Ser está jogado no tempo, não pode haver nenhum
sendo que não esteja marcado pelo tempo. Para contar, narrar, esses
muitos entes de diferentes épocas, há desde os primórdios gregos os
poetas e pensadores, que utilizam a linguagem para articular o
destino do Ser. A linguagem também é uma morada do Ser, é uma
forma de velar e desvelar o Ser. Não é simplesmente uma forma de
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comunicação, mas também uma forma de expressão, um meio que
permite a eclosão do Ser, permite que o Ser desabroche.
O espelho é um objeto que permite muitas reflexões sobre o
Ser, pois ele reflete a imagem corpórea, levantando questões sobre a
veracidade da aparência, sobre a pessoa ser somente o que aparenta
ou ser muito mais do que aparenta. O espelho permite que haja um
auto-diálogo. “Dialogar é experienciar o perigo da limiaridade,
caminhar sempre no limite do não-limite, no ordinário do extraordinário, na essência do homem em sua referência ao Ser.”
(CASTRO, 2009, p.1) Dialogar sempre envolve a linguagem, que
permite o desvelar do Ser através da articulação de idéias. De frente
a um espelho, porém, o diálogo é mediado pela imagem e as
questões que suscita. De uma forma ou de outra, o diálogo sempre
faz o homem questionar e refletir, estando assim nos limites do
abismo do Nada, nos limites do silêncio, do desabrochar.
O conto de Guimarães Rosa, O espelho, começa com várias
reflexões sobre o espelho e as formas enganosas das pessoas. Logo
na primeira página o autor pergunta ao leitor: “E as máscaras,
moldadas nos rostos?” (ROSA, 1962, p.1) e frisa que não se refere a
mascaras como diferentes expressões de emoções, mas sim a
fenômenos sutis. A reflexão já aponta para os diferentes aspectos do
Ser, ou seja, a existência dos diferentes entes já é apontada. Os
entes podem encontrar na figura metafórica de máscaras um
correspondente à altura, pois os entes mascaram de certa forma o
Ser, já que revelam partes dele, mas ao mesmo tempo o escondem.
Máscaras escondem o rosto das pessoas, mas não alteram a face real
que está em baixo, assim como os entes não alteram o Ser, apenas
escondem-no, num jogo de velar e desvelar.
O personagem decide utilizar-se de um método científico,
considerando-se um pesquisador imparcial, ele pretende observar-se
de todos os ângulos de frente para o espelho, sob os mais diversos
sentimentos e durações de tempo. Uma das primeiras observações, é
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que: “os olhos da gente não tem fim. Só eles paravam imutáveis, no
centro do segredo.” (ROSA, 1962, p.74) Nessa passagem, ele começa
a perceber que há um segredo dentro de cada um de nós, ele não
nomeia, e ainda não sabe o que é, mas percebe que os olhos
escondem o segredo do Ser, a essência do Ser. As pessoas não
podem ser definidas por suas características externas e nem por
traços

de

personalidade

porque

tudo

isso

são

aspectos,

são

fragmentos do Ser que essa pessoa é. Ele olhava-se no espelho sob
diferentes sentimentos, mas o que via não era o Ser, e sim os
sendos, os aspectos do Ser dele que estavam desvelados naquele
exato momento. Somente nos olhos ele identificava o todo do Ser,
sem conseguir entendê-lo, porém. Não conseguia entender porque,
nas suas palavras “...ainda adormecido, sem desenvolver sequer as
mais

necessárias

novas

percepções.”

(ROSA,

1962,

p.74)

Ele

precisava ter uma percepção não científica para entender a essência
do Ser. O personagem nunca conseguiria questionar-se sobre o Ser,
nunca entraria na questão enquanto observasse empiricamente. É
necessário um olhar poético, um olhar que deixe a questão vigorar. O
Ser é uma questão, entendê-lo é uma eterna busca, um eterno
questionamento.
O personagem decide a partir daí que deveria submeter a um
bloqueio

“visual”

ou

a

um

anulamento

perceptivo

todos

os

componentes que se interpenetravam no rosto externo. Assim,
compara-se aos animais e vê características em comum e elimina-as,
e continua até que vê sua figura no espelho como lacunar. Sem
saber, o que ele faz é eliminar as semelhanças e, dessa forma, ele
eliminava os entes externos. Eliminando os excessos, uma hora
poderia encontrar o Ser, aquele puro, sem excessos ou referencias,
porém, ele também poderia nunca encontrar o Ser, já que este
manifesta-se parcialmente em cada sendo. Ao eliminar os sendos, ele
estava eliminando partes do Ser junto, porém, o Ser é infinito, então
por mais que eliminasse sendos, ele nunca conseguiria eliminar o
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Ser, este existiria sempre. Ele também estava eliminando aquilo que
sua memória tinha como referencia, ou seja, ele só eliminava partes
de si das quais tinha consciência da existência. É com os conteúdos
da nossa consciência que definimos e conhecemos o nosso “eu”, o
qual já é uma nomeclatura para o que temos sido. Há, porém partes
do nosso Ser que ficam adormecidas, ficam no subconsciente por não
lembrarmos mais ou porque nosso “eu” consciente oprime por
motivos diversos, entre eles a própria pressão da sociedade para
seguirmos modelos pré-definidos. O personagem, logo, por mais que
se esforçasse, não conseguiria eliminar todas as imagens que lhe são
semelhantes porque nem todas essas imagens estão em sua memória
consciente.
Na seqüência da narrativa, o personagem começa a ter dores
de cabeça e abandona o experimento. Meses depois, ao deparar-se
com um espelho, não vê seu reflexo, não vê nada, nem seus olhos e
a dúvida assola-o:
Partindo para uma figura gradualmente simplificada,
despojara-me até a total desfigura. E a terrível
conclusão: não haveria em mim uma existência central,
pessoal, autônoma? Seria eu um dês-almado? Então, o
que se me fingia de um suposto eu, não era mais que,
sobre a persistência do animal, um pouco de herança,
de soltos instintos, energia passional estranha, um
entrecruzar-se de influências, e tudo o mais que na
impermanência se define? (ROSA, 1962. p.77)

Ele acha que tudo que existe dele é uma referencia a outras
coisas, pensa que não possui próprio e fica aterrorizado com essa
possibilidade. Pensa que tudo que lhe é próprio é uma aparência,
uma repetição, do que já está instituído. Como poderia uma pessoa
ser totalmente determinada por influências externas, tanto na
aparência quanto na personalidade? Existem os fatores genéticos
para a aparência ser determinada, mas há também o uso que cada
um faz do seu corpo e, dessa forma, determina também sua
aparência física. Mesmo gêmeos idênticos possuem diferenças visíveis
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como cicatrizes e marcas de expressão no rosto. As cicatrizes são
marcas que cada um de nós confere ao nosso corpo, são únicas e
singulares,

fazem

parte

do

nosso

próprio.

No

campo

da

personalidade, por mais que os pais e amigos influenciem-nos, há
sempre momentos em que discordamos de todos, há sempre
pensamentos nossos, gostos pessoais, traços que nos são próprios.
A falta de reflexo no espelho não poderia ser a falta, a
inexistência do Ser. Pode ter sido um desvelar-se do nada, das
possibilidades do Ser e, conseqüentemente do próprio do Ser. O nada
enquanto vazio e possibilidade permite que o homem encontre o
próprio e depare-se com as questões. Como o personagem estava às
voltas com a questão do Ser, ele pode ter conseguido ver no espelho
o nada da questão, ou seja, a essência do Ser. É o destino que se
mostra no espelho, enquanto essencialização da verdade, “diante do
qual (do destino) todo agir humano (...) se vê determinado e lançado
no agir do destino.” (CASTRO, 2010, p.2) O personagem se vê jogado
na Clareira do Ser, vê a sua própria ec-sistência refletida no espelho
e esta, por ser um modo de pensar, uma questão em si, não
apresenta forma definida. Provavelmente esse foi o motivo que o fez
não enxergar nada, a falta de forma da questão, da ec-sistência, da
essência e da verdade que são o que ele buscava, mas desconhecia.
Aqui também entra a questão do insólito, da verdade da
realidade que é o insólito. A falta de reflexo no espelho é uma
realidade, é uma amostra do insólito que é a realidade. Este conto de
Guimarães Rosa nos pede o tempo todo que questionemos, que nos
deixemos levar pelas questões, pelo diálogo com o texto. O mistério
do Ser refletido no espelho é o próprio insólito, pois o insólito está
nas questões, na essência, no abismo do nada. O prefixo “In só pode
ser negação porque ele diz em primeira instância: o entre, o radicado
em, ou seja, desde sempre viemos e voltamos ao abismo, o
irredutível a qualquer atributo. O “entre” como abismo é o Nada. O
in-sólito é o que se origina do Nada.” (CASTRO, 2009, p.5) O insólito
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enquanto nada é, então, o próprio real, é a mágica do real que não
pára de acontecer. Como nos diz Rosa: “Quando Nada acontece, há
um milagre que não estamos vendo” (ROSA, 1967, p.71) O milagre
que não estamos vendo é o insólito, logo, quando nada acontece, o
insólito desvela-se. E o lugar privilegiado do nada é o Ser, que se
articula, mostra-se nos sendos e permite que o real aconteça. Como
a realidade se manifesta nos sendos, articulando o que somos,
acabamos por ser o próprio insólito, porque há no Ser um mistério
incessante, um questionamento infinito.
Depois do ocorrido, o personagem fica anos sem se olhar no
espelho, mas um dia o espelho mostrou-o como um tênue começo de
luz que aos poucos se nublava. Ele não viu uma imagem de si, uma
imagem corporal, com a qual estava acostumado, viu uma luz, a luz
do seu Ser, a luz da qual provém. “Sim, vi, a mim mesmo, de novo,
meu rosto, um rosto (...) Mas o ainda-nem-rosto – quase delineado,
apenas – mal emergindo, qual uma flor pelágica, de nascimento
abissal” (ROSA, 1962. p.78) Ele viu-se enquanto vigorar, enquanto
Ser no tempo, Ser que renova-se a cada instante. O rosto que via
ainda não estava formado, porque o Ser não possui forma pronta,
não pode ser delineado nem definido devido à sua constante
mutação, por estar o tempo todo alterando-se e nunca permanecer o
mesmo. Ele viu o vigorar do Ser, a clareira da ec-sistência.
Mas jamais podemos pensar o desvelamento, a
abertura, isoladamente, ela é sempre um acontecer
enquanto época, isto é, se ela marca uma suspensão, o
acontecer desvelante, este só acontece na medida em
que todo desvelamento ou abertura, ou clareira,
sempre se dá no vigorar do velamento. (CASTRO,
2010, p.2)

Foi somente com o passar do tempo que ele conseguiu
encontrar o próprio que tanto buscava. No início do conto, nas
reflexões antes da narrativa começar, o autor fala que “o tempo é o
mágico de todas as traições.” (ROSA, 1962. p.72). Foi através do
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vigorar do tempo que o personagem conseguiu encontrar a questão
que procurava. Como uma flor, ele estava em forma de botão,
esperando o momento propício, o momento certo para desabrochar,
desabrochar este que se deu no entendimento do Ser consistir em
uma questão. O Ser está jogado no tempo, não existe fora do tempo
e fora do vigorar do tempo. Com o passar do tempo o personagem
desabrochou, dilatou sua visão e sua percepção até conseguir ver a
luz que emanava de si. “Não será porque, através dos espelhos,
parece que o tempo muda de direção e de velocidade?” (ROSA, 1962.
p.73) Os espelhos refletem o Ser naquele momento no tempo, mas
como o Ser muda constantemente, a imagem refletida também
muda. São diferentes sendos que se mostram no espelho, não o Ser
em si. O ser humano se move no tempo na dobra: de Ser e sendos.
O tempo permite que os sendos sejam os sendos. Em épocas
diferentes, difernetes sendos se manifestam e, através deles,
diferentes aspectos do Ser desvelam-se. Por isso a dobra permite que
o Ser se mostre ao mesmo tempo que se esconde debaixo dos
sendos. A unidade do Ser não vem do sujeito, mas sim do próprio
Ser, nesse eterno jogo da dobra.
“Enquanto

questão,

o

eu,

em

sentido

fundamental,

é

constituído não pela consciência, mas pelo saber do tempo.”
(CASTRO, 2010, p.5), pois o tempo traz conhecimento, lembranças e
sabedoria que a consciência por si só não tem como alcançar. O
presente vigorando entre passado, presente e futuro é a memória, e
esta é o Ser vigorando, porque esta permite ao Ser desvelar-se e
velar-se através de muitos de seus sendos. O passado não é apenas
algo que passou, ele se faz presente na consciência e também no
esquecimento. O esquecimento pode ocorrer nas duas memórias: a
memória do passado que não passa e que é apenas repetição,
retomar e citar o passado, e a memória do futuro que é a memória
criativa. Dessa forma, o esquecimento pode ser negativo, se
considerarmos a memória objetiva como armazenamento de dados,
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ou pode ser positivo, considerando a memória criativa como criação,
produção inaugural. “O esquecimento negativo impede a reprodução
interativa da mesma coisa. O esquecimento positivo desencadeia a
produção inaugural das transformações.” (LEÃO, 2003, p.144) Sendo
o esquecimento como positivo ou como negativo, esquecer faz parte
da memória, ele está sempre presente.
É o jogo de lembrar-se e esquecer-se da memória que permite
ao homem deixar-se levar pela diversão e pela liberdade. Diversão e
jogos não são mera futilidade, como se pensaria no senso comum,
jogar e divertir-se é aventurar-se na criatividade, é deixar o Ser
desabrochar

em

situações

diferentes

das

atividades

funcionais

desempenhadas cotidianamente. É no empenhar-se por descobrir-se,
por desabrochar e desvelar o Ser que o homem de fato vive. “Só o
homem vive com o Nada, isto é, sobrevive à vida em sua vida. O
homem é, assim, o Único ser vivo que, para viver, não lhe basta
viver, tem de empenhar-se por criar a vida (...) cuidar da vida,
dedicar-se a viver.” (LEÃO, 2003, p.147)
Esse dedicar-se à vida e ao viver faz parte do pensar a
essência, pensar a ec-sistência e o Ser. Como diz Heidegger, “... foi
destinado

ao

ser

humano

pensar

a

Essência

do

seu

ser...”

(HEIDEGGER, 1967, p.19) Dessa forma, o destino, o pensar e a ecsistência estão encadeados, estão entrelaçados. Nosso destino é
pensar a ec-sistência, mas também podemos em nossa ec-sistência
pensar o destino, ou pensar o próprio pensar. O agir do pensar faz
parte do humano, e este é diferente o agir funcional e causal. “O
pensamento age enquanto pensa. (...)O pensamento ao contrário se
deixa

requisitar

pelo

Ser

a

fim

de

proferir-lhe

a

Verdade”

(HEIDEGGER, 1967, p.25). O agir do pensamento se dá no Ser,
diretamente na essência, na verdade, e não nos sendos ou nos entes,
como o agir funcional. O agir funcional dialoga com o prático, com o
Ser que está presente no momento, que é o sendo; enquanto o agir
do pensamento dialoga com o Ser no seu velar e desvelar-se. O
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questionar é o caminho do homem entre o saber o e não saber e,
como o personagem do conto, entre ser e não ser. É na dúvida, na
questão, que se dá o saber, pois só perguntando chegamos mais
perto da resposta, mais perto da verdade enquanto essência. Pensar
é escutar a fala do Ser, é deixar a linguagem desvelar o Ser. Escutar
é deixar que no vigorar do silêncio se dê a ação. Como o pensar, o
escutar já é ação em si, pois permite que o Ser se mostre.
O espelho é um caminho e todo caminho possui limites. No
espelho, há o perigo de se achar apenas o eu da consciência, o eu
enquanto definição e confinamento de um indivíduo. Este espelho não
permite o auto diálogo, mas quer mostrar um ser através do
conhecer, das definições que se aplicam a este eu. Torna-se assim
um dia-, um através de, um meio de a consciência se afirmar. Para
fugir deste perigo, é melhor pensarmos no espelho enquanto caminho
que pode levar à consciência ou à linguagem, sendo que esta última
nos abre as portas para as questões e a essência da verdade através
do jogo entre fala e silêncio. A linguagem permite o auto diálogo,
permite que o Ser desvele-se, descubra-se, questione-se e veja seus
sendos. Como diz Heidegger: “A linguagem é a casa do Ser. Em sua
habitação mora o homem.” (HEIDEGGER, 1967, p.24) É através da
linguagem que o homem pode existir, não havendo, pois, definição
que consiga abranger a totalidade desse homem. A linguagem
possibilita que o homem se aproprie do seu próprio, porque através
do diálogo que possibilita o homem cultiva o Ser, apropriando-se do
que lhe é próprio.
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AS DIFERENTES MORTES.
DA MODERNIDADE A PÓS-MODERNIDADE:
UM ARCO DE TEMPO ENTRE HEMINGWAY E FIORESE
ANTUNES, Angie Miranda
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RESUMO: Oitenta e um anos separam as publicações do conto “In
another country” do escritor norte-americano Enerst Hemingway e
Um dia, o trem do poeta e professor Fernando Fabio Fiorese Furtado.
Na medida em que escritores e poetas operam a literatura em função
das questões de seu tempo, interessa-nos discutir a “visão de
mundo” e a experiência histórica dos autores, considerando
especificamente as diferentes concepções de morte que permeiam
cada uma das obras referidas. Da extradição dos mortos à
reconstrução das trincheiras nos centros urbanos, trata-se de
perscrutar os caminhos pelos quais escritor e poeta constroem tais
visões no arco de tempo entre as experiências da barbárie da guerra
na Modernidade e à dispersão do eu provocada pela tecnologia na
Pós-Modernidade.
PALAVRAS-CHAVES:
Hemingway, Fiorese.

Morte,

Modernidade,

Pós-modernidade,

ABSTRACT: Ernest Hemingway’s “In another country” was published
eighty-one years before Fernando Fabio Fiorese Furtado’s Um dia, o
trem. In so far as writers and poets operate literature for their
contemporaneous issues, we intend to emphasize the writers’ point of
view expressed through their literary work as well as their historical
experiences. We may consider specifically the different conceptions of
death that each of the writers brings to light. From the extradition of
dead people to the rebuilding of trenches in urban centers, this article
pursues to engender the unravelling of both Hemingway and Fiorese’s
discursive strategies. It deals with the passing of the time between
the horrors of the First World War at moderns’ times until the
dispersion of the “I” incited by technology at Pos-modernity.
KEYWORDS: Death, Modernity, Pos-Modernity, Hemingway, Fiorese.
Bendita a morte, que é o fim de todos
os milagres.
MANUEL BANDEIRA
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Toda experiência de perdas – seja uma mutilação física ou
sonhos, horizontes – deixa uma sensação de vazio no ser humano.
Os oitenta e um anos que separam a publicação do conto “In another
country” (1927), do escritor norte-americano Ernest Hemingway, e
do livro Um dia, o trem (2008), do poeta brasileiro Fernando Fábio
Fiorese Furtado, nos permitem o deslinde da realização de perdas em
dois momentos diferentes. Dentre as perdas com as quais lidamos, a
morte,

por

seus

segredos,

figura

como

a

mais

desoladora.

Historicamente, a exclusão da vivência social tanto dos mortos
quanto da morte está na base da “racionalidade” da nossa cultura
conforme

assinala

o

ensaísta

francês

Jean

Baudrillard:

“Das

sociedades selvagens às modernas, a evolução é irreversível: pouco a
pouco, os mortos deixam de existir.” (BAUDRILLLARD, 1996, p.173).
Nossos ancestrais utilizavam a morte como troca social. No momento
derradeiro, o morto oferecia seus bens a um familiar, de forma que,
assimilado pelo outro, reviveria. Esse tipo de troca torna a morte
reversível, pois faz desaparecer a oposição entre o nascimento e a
morte. As sociedades modernas, ao contrário, rejeitam os mortos e
até mesmo a ideia da morte, negando-lhes seus espaços físico e
mental.
A morte como a concebemos só nasce no século XVI. Ainda
segundo Baudrillard, “o desaparecimento do inferno do imaginário é
apenas o signo de sua interiorização psicológica, quando a morte
deixa de ser a grande ceifeira para tornar-se a angústia da morte”
(BAUDRILLLARD,

1996,

p.197).

Dessa

forma,

a

morte

foi

individualizada, primeiro pelas igrejas e depois pelo capitalismo. Os
numerosos mortos e a escassez de bens materiais num mundo
conflituoso não permitem a troca de experiências, nem a troca
simbólica com os mortos. Resta a cada um buscar a acumulação de
bens de maneira obsessiva na tentativa de abolir a morte, retirando
os doentes e os mortos dos lares para hospitais e capelas mortuárias.
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De forma análoga, em meio as reflexões de Walter Benjamin
acerca do mundo pós-Primeira Guerra Mundial, reunidas em Magia e
técnica, arte e política (1994), destaca-se o ensaio “O narrador:
considerações sobre a obra de Nikolai Leskov” (1936), no qual o
pensador alemão refere-se à remoção da morte pela classe burguesa
para sanatórios e hospitais a fim de depurar seus espaços privados.
Desta forma, retira-se a autoridade que o moribundo tem perante os
vivos ao seu redor: a de narrar a sabedoria de suas experiências. “A
morte é a sanção de tudo o que o narrador pode contar” (Benjamin,
1994, p. 208) - e se não houver alguém próximo ao narrador, porque
o moribundo foi apartado do convívio social, ninguém o ouvirá e a
sabedoria não será transmitida.
Dentre os acontecimentos que determinaram e sancionaram a
atitude burguesa de excluir a morte do cotidiano do indivíduo,
encontram-se o desenvolvimento das máquinas de transporte (do
trem ao automóvel), de visão (da fotografia ao cinema) e as
utilizadas na Primeira Guerra Mundial (armas químicas, avião, etc.),
bem como a própria guerra. Apesar dos horrores de uma guerra de
tamanha proporção, pretende-se esconder as terríveis consequências
através da propaganda ideológica e da estetização da política. Por
outro lado, tal afirma Benjamin no ensaio intitulado “Experiência e
pobreza”, escrito no ano de 1933, as vivências da guerra esvaziam o
indivíduo, suprimindo ou desestabilizando todos os elementos que o
constituíram: cultura, valores, experiência histórica. “Na época, já se
podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do campo
de batalha. Mais pobres em experiências comunicáveis, e não mais
ricos” (Benjamin, 1994, p. 114-15).
O conto “In another country”, do escritor norte americano
Ernest Hemingway, é uma das inúmeras obras publicadas até o início
da década de 1930 tendo a Primeira Grande Guerra como tema. A
partir de sua própria experiência como motorista de ambulância
voluntário e como correspondente de guerra, Hemingway, um dos
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expoentes da Lost Generation, escreveu uma história contada em
primeira pessoa por um americano ferido em combate, que junto a
quatro jovens oficiais e um major italianos, faz tratamento num
hospital em Milão, Itália.
Hemingway parece demonstrar que assim como aconteceu com
a sua geração nos Estados Unidos, também num outro país os
argumentos que levaram os oficiais à Grande Guerra perderam o
sentido. É como se a falta de justificativa tornasse suas ações vazias.
Nenhuma palavra seria capaz de traduzir o asco da guerra. Dessa
forma, as únicas personagens que falam são o próprio narrador, o
major e o médico, que cuida dos feridos. Os dois últimos por serem
mais velhos e terem experiências anteriores às da guerra, já o
narrador porque, como “marinheiro mercante” benjaminiano, que
busca sua história num outro país, se deslocou até a Itália. Quanto
aos quatro jovens oficiais, não há falas no conto, apenas atitudes
reportadas pelo narrador. Testemunha dos acontecimentos, o oficial
americano vai ao encontro da morte, embora sem conseguir suportar
suas implicações e desdobramentos. Apesar das medalhas recebidas,
ele e os outros oficias se tornaram indiferentes por conviverem tanto
tempo com a morte. “We were all a little detached, and there was
nothing that held us together except that we met every afternoon at
the hospital.” 4 (Hemingway, 1995, p. 67).
Tal procedimento de extradição da morte é descrito no conto
“In another country”, na medida em que os oficias passam todo o
tempo no hospital, sem qualquer perspectiva de retomar ao mundo
exterior. O único personagem que volta a vida, ao menos em parte, é
o oficial mais novo. Hemingway nos mostra que ele fora mandado
para a América do Sul porque vinha de uma “família tradicional” e
não poderia mais ficar entre os seus, uma vez que na reconstrução
do rosto, o nariz nunca mais fora o mesmo.
4

Nós estávamos todos um pouco indiferentes, e não havia nada que nos mantivesse juntos, exceto o
encontro de todas as tardes no hospital. (As traduções foram feitas pela própria autora).
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A morte interiorizada na forma de angústia é igualmente
exposta no conto. O narrador confessa temê-la em sua cama à noite,
assim como uma possível volta ao front. “I was very much afraid of
die, and often lay in bed at night by myself, afraid to die and
wondering how I would be when I went back to the front again” 5
(Hemingway, 1995, p. 68).
A falta de sentido também se faz presente nas mortes para
além do front. Os animais dependurados à frente das lojas são
apenas corpos ao relento, onde a neve se deposita, somando-se a
imagem do outono ‘frio’ e ‘escuro’ em que se passa a narrativa.
Também

são

vazios

de

significados

os

funerais

que

saem

frequentemente do pátio do hospital, uma vez que a monótona
repetição dos mesmos apenas reitera a banalização da morte
realizada em massa.
As mutilações sofridas pelos ex-combatentes os atingem de
forma expressiva. Considerado o melhor esgrimista da Itália, o major
ficou com a mão como a de um “bebê”. O narrador, que costumava
praticar

futebol

americano,

teve

a

panturrilha

completamente

arruinada. Da mesma forma, os outros três oficiais, que seriam
advogado, pintor e soldado, acabaram nas “máquinas” terapêuticas.
Vidas

interrompidas,

morte

dos

sonhos

anteriores

à

guerra.

Hemingway mostra que mesmo os mais bem preparados, treinados
para guerra, não estavam prontos. O quarto oficial saiu direto da
academia militar para o front e lá permaneceu por menos de uma
hora. Teve o rosto destruído, sem tempo sequer de ganhar uma
medalha.
Os encontros no hospital são o único elo de ligação dos excombatentes. Todos fazem tratamentos com as “máquinas”, apesar
de não acreditarem na eficácia das mesmas. Assim como o governo
norte americano maquilou a guerra como “a great crusade to ensure
5

Eu tinha muito medo de morrer e durante a noite, sozinho na cama, temia a morte e imaginava como
seria quando eu voltasse ao front.
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the future peace of the world” 6 (O’CALLAGHAL, 1990, p. 89), também
o médico, autoridade maior dentro do hospital, parece maquilar os
resultados

dos

tratamentos.

Fotos

de

partes

de

corpos

completamente recuperados são mostradas aos oficiais, sendo eles os
primeiros a utilizarem tais procedimentos conforme as palavras do
major: “I don’t know where the doctor got them. I always understood
we were the first to use the machines. The photographs did not make
much difference to the major…” 7 (HEMINGWAY, 1995, p. 70).
Descrença e pessimismo são os únicos sentimentos que os ferimentos
de

guerra

assoalham.

Os

ex-combatentes

são

apenas

corpos

anônimos recolhidos ao hospital. Um outro dado que reforça esse fato
é a ausência de nomes próprios que marca as personagens. Como se
representassem a massa de pessoas que se feriram na guerra, elas
são identificadas pela posição que ocupam nas forças armadas e, no
caso do médico, no hospital.
O major sofre ainda uma segunda perda que acontece no final
do conto. Sua postura perante a morte de sua jovem esposa pode ser
pensada

dentro

do

processo

de

esvaziamento

observado

por

Benjamin. A princípio, o major afirma não poder se resignar: “I
cannot resign myself” 8 (Hemingway, 1995, p. 70).

Então, seus

sentimentos vão da raiva e da amargura ao vazio. Sem conseguir
suportar a força dos sentimentos em si mesmo, o major se abstrai
das memórias e de sua consciência e olha pela janela, buscando o
exterior: “He only looked out of the window” 9 (Idem).
Desse modo, reconstruir-se após a experiência da morte parece
impossível no conto de Hemingway. Só resta o vazio a quem tem
contato com a morte. A postura das personagens é de quem não tem

6

Uma grande cruzada para garantir um mundo pacífico no futuro (...)

7

Não sei onde o doutor as arranjou, pois sempre entendi que nós somos os primeiros a usar as máquinas.
As fotos não faziam muita diferença para o major.

8
9

Não posso me resignar.
Ele apenas olhava pela janela.
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escolha diante da situação que lhe é familiar e sabidamente
recorrente. Dessa forma, é possível pensar o indivíduo nas décadas
que seguiram a Primeira Grande Guerra. Inserido ou envolvido pela
Modernidade, o homem recorre às máquinas e a outras técnicas para
“sobreviver” à miséria. No ensaio “Experiência e pobreza”, citado
anteriormente, Walter Benjamin refere-se a essa tentativa de
preenchimento como “galvanização”, ou seja, um ato falho em sua
capacidade de prover experiências, não reconstituindo, então, a
inclinação que o indivíduo tem para a narrativa:
Uma nova forma de miséria surgiu com esse
monstruoso desenvolvimento de técnica, sobrepondose ao homem. A angustiante riqueza de ideias que se
difundiu entre, ou melhor, sobre as pessoas, com a
renovação da astrologia e da ioga, da Christian Science
e da quiromancia, do vegetarismo e da gnose, da
escolástica e do espiritualismo, é o reverso dessa
miséria. Porque não é uma renovação autêntica que
está em jogo, e sim galvanização (Benjamin: 1994,
115).

Na outra ponta do arco do tempo encontra-se o “poemanarrativo” Um dia, o trem, do poeta brasileiro Fernando Fabio Fiorese
Furtado,

com

o

qual

podemos

pensar

o

indivíduo

na

Pós-

Modernidade. O narrador percorre o trajeto pai-filho-pai. Tal como
sugere Benjamin, ele seria o “camponês sedentário”, que “sem sair
de seu país conhece suas histórias e tradições” (Benjamin, 1994, p.
198-9). O ponto de partida é a experiência do narrador em deixar de
ser o referencial para o filho. Em sua primeira infância, o filho avista
um trem surgindo na tarde e larga a mão do pai, que, até então,
admirava ter na sua. Ao invés da reação esperada de procurar abrigo
naquele que lhe serve de horizonte, o menino se entrega ao
alumbramento da inexplicável máquina. No poema, o espaço é
interior e o tempo é o da reflexão. Enquanto relata a história, o
narrador se vê obrigado a construir um outro código de conduta,
diferente do pai-herói, ao mesmo tempo em que se vê menino a
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olhar o próprio pai. Surge assim, como o próprio encaixe do trem –
segundo as palavras de Roberto Corrêa dos Santos - a “personagem
diversa e multiplicada em que se articulam as relações, também
indiscerníveis, entre prosa e poesia, imagem livre e sentença seguida,
formando, portanto, no todo, uma quase-narrativa.” (Santos, 2008).
O livro é constituído por seções como os vagões de um trem.
Logo na primeira é afirmada a morte inadiável daquela tarde. A mão
que cai faz o “pai menor” e o narrador já não distingue pai e filho:
“por porte ou idade já não decido,/ambos à procura de alguma
escora/para este mundo que o trem apostrofa.” (Furtado, 2008, p.
17). O desmanche de suas concepções de pai é a morte para o
narrador. Porém, ele parece familiarizado com essas mortes, as quais
chamaremos de “pequenas”, contrastando com sua própria definição
de morte do corpo físico:
Da primeira vez que no filho morre,
ao pai a morte se assemelha um estrepe...
(...)
E dele é menor o pasmo também
quando das demais morre por igual,
pois nessas ele apenas entretém
aquela outra, maiúscula e cabal.
(Idem, p. 23).

A presença da morte segue “análoga àquela que assombra o
pai/quando dele o trem a altura subtrai,” mostrando outras pequenas
mortes que fazem o “corpo discorde.” O narrador afirma escrever
“porque mudar em texto o menino/tem por nome a vida, por obra, a
morte” (Idem, p. 41) e com isso tenta expurgar seus “acidentes de
percurso”. Vislumbra em si o menino que fora, apontando “a morte
com o riso fácil.” (Idem, p. 43). Sua capacidade de relatar essas
mortes revela a consciência de que é um ser com lacunas. O pai se
rearranja e se aceita, transpassado e ciente de que outras mortes
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virão. Escrever é o próprio exercício de matar e morrer: “um poema
após o lápis, essa morte feliz.” (Idem, p. 27).
Embora os narradores das obras de Hemingway e Fiorese
partilhem do mesmo horizonte de fim de narrativa e de declínio da
troca de experiência assinalados por Benjamin no ensaio já citado,
interessante notar que estes narradores sejam, respectivamente, o
“viajante” e o “sedentário”. Ironicamente, tais modelos exemplares
do narrador benjaminiano comparecem aqui destituídos de vigor
épico para relatar em tom menor a banalidade da morte na
Modernidade e na Pós-Modernidade.
Os modos como as personagens de “In another country” e Um
dia, o trem realizam a morte podem ser entendidos a partir da
experiência histórica que as separam. Aquela que deveria ser a
última tornou-se a I Grande Guerra. O discurso de “a great crusade
to ensure the future peace of the world (...) to make the world safe
for democracy, the war to end all wars” 10 (O’callaghal, 1990, p. 8990) se tornou motivador de tantos outros conflitos. Desta forma,
além da II Guerra Mundial, incluindo as explosões das bombas
atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, o século XX e os
primeiros anos do século XXI assistiram a Guerra Fria, diversas
ditaduras e suas imposições, os conflitos na descolonização da África,
as sucessivas intervenções dos Estados Unidos da América no Oriente
Médio e por fim a violência urbana crônica. Todo o aparato
tecnológico desenvolvido serviu para uma maior eficiência do poderio
militar, o apertar de um botão poderia destruir um país inteiro ou
apenas uma base, de modo estratégico, quase cirúrgico. A princípio o
homem foi retirado do front, depois, aos poucos, as trincheiras foram
reconstruídas nos centros urbanos.
Da mesma forma, os esforços da ciência no século XX
contribuíram para uma mudança de atitude entre o indivíduo da
10

“Uma grande cruzada para garantir um mundo pacífico no futuro (...) para fazer o mundo são para a
democracia, a guerra para exterminar todas as guerras”
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Modernidade e o da Pós-Modernidade. Distâncias foram diminuídas, a
ordem e as explicações estabelecidas nos deram a sensação de total
controle do tempo e do espaço. Logo, o ser humano prosaico se viu
bombardeado por novos aparelhos eletrônicos oferecidos regulamente
pela indústria. Referências deixaram de ser seculares, tornando-se
semanais. É preciso estar sempre a par das “últimas novidades” (são
tantas que faz-se necessário distingui-las entre novidades e as
últimas novidades). A busca por métodos cada vez mais precisos de
conservação e depois, num segundo momento, de rejuvenescimento
do corpo são usados para afastar qualquer sinal de proximidade da
morte, assim como acontece no conto de Hemingway, embora
superiores em eficiência às máquinas utilizadas pelas personagens do
conto “In another country”. E se mesmo assim essa barreira de
proteção for rompida, temos inúmeros tratamentos para enfrentar as
mais variadas disfunções somáticas.
O homem, bem como o narrador de Um dia, o trem, se torna
então multifacetado, reajustando-se a cada nova função que lhe é
atribuída. A ciência e suas constantes (in)verdades o obrigam a estar
sempre

interado

dos

acontecimentos

ao

redor

do

mundo.

A

tecnologia e seus produtos atingem igualmente o seu corpo. Seja
através de ginástica, cirurgia plástica ou outros recursos estéticos,
intervenções são feitas numa busca frenética por uma aparência
jovial. Pensamos o corpo como uma máquina perfeita, com a
possibilidade de fácil substituição de “peças”. E como tal, o corpo
estar vivo ou morto equivale a funciona ou não funciona. Tais
acontecimentos mudaram a maneira com que o indivíduo realiza a
morte.
A tecnologia transformou também os meios de comunicação.
Com isso, especialmente em função da internet, já não é preciso
deslocar-se - e por isso podemos pensar como interior o espaço
percorrido pelo pai em Um dia, o trem. O ser humano torna-se
cosmopolita em si mesmo quando aprende a se deslocar em si
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próprio. Dividido em múltiplas atividades, o homem pós-moderno se
vê obrigado a se rearranjar a fim de se capacitar e assim adaptar-se
às diferentes situações. De maneira análoga, o pai o faz quando deixa
de ser referencial para o filho e se vê obrigado a criar um novo código
de conduta a fim de superar a “pequena morte”. A forma como o pai
se aceita com suas lacunas se relaciona com o fato de o homem da
Pós-Modernidade se acostumar a lidar com objetos fugazes e
descartáveis. Essa atitude sugere o morrer da ideia de morte,
implicando na perda do vigor da vida. O indivíduo “descarta” a vida
como descarta tais objetos. Assim ele perde o desejo de pulsionar a
vida,

entregando-se

às

suas

“obrigações”,

ou

seja,

a

busca

incessante por meios que lhe permita suprimir a morte (métodos e
condições para viver mais e melhor). Não percebe, pois, que passa a
vida nessa busca incessante de negar a morte, suspendendo
momentos vitais a idealizar uma “eternidade” artificial.
As reflexões de Henri Bergson em A evolução criadora (2005)
também nos ajudam a compreender o vazio causado pela morte que
enfrentam os narradores de Hemingway e de Fiorese. Bergson afirma
que “a concepção de um vazio nasce quando a consciência em atraso
em relação a si mesma permanece presa à lembrança de um estado
antigo, muito embora um outro estado já esteja presente” (Bérgson,
2005, p. 306). Dessa maneira, a “pequena morte” sofrida pelo pai é
entendida como ausência que nos remete ao objeto que falta. O vazio
é resolvido na medida em que o ser age a partir dessa falta. A ação
do pai é aceitar-se com suas lacunas. Uma vez que, aceitando-se
com seus remendos e viver com a camada falha a ponto de conseguir
reportá-las apenas confirma a fragmentação “de quem, com o que foi
e o que deveria, / reúne em si duas margens e, à revelia, / publica
aqui outra edição do desastre” (Furtado, 2008, p. 43). Por outro lado,
o oficial americano e o major italiano têm as vidas atravessadas pela
morte e não conseguem jamais se interiorizarem novamente como o
fez o pai de Um dia, o trem. O encontro com a morte muda toda a
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trajetória de vida das personagens. Tal fato pode ser entendido na
medida em que “a trajetória se cria de um só golpe” (Bérgson, 2005,
p. 334-5). Se, por exemplo, uma pessoa morre aos quarenta anos,
ela passa a ser – seja nas lembranças, narrativas ou num álbum
fotográfico – uma pessoa que morreu aos quarenta anos. Assim a
ideia de morte permeará sua imagem a cada momento. Então, no
conto de Hemingway, as personagens realizam a morte como algo
que transpassa e marca a vida de forma negativa, como se a vida se
esvaziasse de sentido.
O fato de a morte transformar toda a história do ser parece
constante nas reflexões dos teóricos aqui citados. Mas, não seria a
experiência moderna da barbárie da guerra, da morte física e
massiva a grande morte? Enquanto que a experiência pós-moderna
do declínio da ideia de morte graças à maquilagem das marcas do
tempo sobre o corpo físico seria a transformação da morte em
pequena morte? As sucessivas paradas do tempo – as mudanças
perceptíveis – refletiriam, de fato, no futuro e mudariam todo o
passado

de

forma

que

reordenaríamos

nossas

memórias

constantemente?
A literatura aponta uma possível solução para tais questões
quando escritores e poetas buscam a compreensão do momento
histórico em que vivem, relacionando-se com seus contemporâneos.
Os autores do conto e o “poema-narrativo” em questão se instalam
no movimento do tempo para analisá-lo antes mesmo que a história
o delimite e o classifique. Com uma linguagem rápida, concisa e
densa, Hemingway e Fiorese relatam a “visão de mundo” e suas
experiências históricas. A habilidade jornalística para apurar fatos
soma-se à técnica literária em narrativas vivas e fascinantes. É a
literatura pensando a morte a serviço do vigor da vida.
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REFLEXÕES SOBRE TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA
ENTRE A LITERATURA DE LÍNGUA INGLESA E A
CINEMATOGRAFIA
DE SOUSA, Bárbara Andrade 11
DE SOUZA, Tálisson Melo 12

RESUMO: Este trabalho parte da pesquisa em tradução
intersemiótica entre a literatura e as artes cênicas. Apresenta-se uma
investigação sobre produções cinematográficas que utilizaram obras
da literatura de língua inglesa como signo fonte do processo criativo.
Abordamos uma possível dissecação dos níveis de relevância de
ambas as mídias, focando nas alterações decorrentes do processo de
transporte da literatura para o cinema. A análise da produção áudiovisual é feita sobre aquelas que traduzem a obra de Emily Brontë,
“Wuthering Heights” (O Morro dos Ventos Uivantes) dirigindo-se
através de considerações sobre a noção ilustrativa e a meta-criação,
prática crítico-criativa, e como os graus de analogia são estabelecidos
e interpretados, inferindo questões próprias do contexto de cada
linguagem. Avaliamos a versão de 1939, do diretor William Wyler, a
mexicana chamada “Abismo de Pasión” de Luís Buñuel, 1954, a de
1970, por Robert Fuest, a de 1992, por Peter Kosminski, a feita para
TV em 1998 por David Skynner, e a mais atual, 2009, do diretor Coky
Giedroyc, conscientes da existência de muitas outras versões.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema, literatura, tradução intersemiótica

ABSTRACT: This study is about a research of intersemiotic
translation between literature and the performing arts. It presents an
investigation about film productions which have used works of English
language literature as sign source of the creative process. We study a
possible dissolution of the levels of relevance of both medias, with
focus on the changes due to the process of transportation from
literature to film. The audio visual production analysis is about those
who translate Emily Brontë’s literary work “Wuthering Heights”,
considering the illustrative notion and creation, critical and creative
practices, and how the levels of
analysis are established and
understood, inferring questions about the own context of each code.
We have analyzed the 1939’s version by director William Wyler, the
Luís Buñuel’s Mexican version “Abismo de pasión”,1954,the 1970’s
version by Robert Fuest,1992’s by Peter Kominski,1998’s TV version
11
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by David Skynner, and the modern version 2009 by Coky Giedroyc,
being aware of the existence of several other ones.
KEYWORDS: Cinema, literature, intersemiotic translation
A hibridação das linguagens criativas é fator bastante evidente
desde o início das civilizações, contudo, mais recentemente, vem
tomando um caráter extremamente dinâmico, que gera sistemas
bastante complexos de trocas semióticas. As análises estruturais das
linguagens começam a perceber, e de certa forma estabelecer,
elementos específicos na constituição de cada uma e alguns níveis de
relevância que são transpostos de uma mídia a outra, tornando-se
outro, mas mantendo relações, ainda possibilitando fazerem-se
analogias de diferentes ordens da sua apreensão. Tal processo de
transformação de um texto instalado em determinado sistema
semiótico, em outro texto, de outro sistema semiótico, apresenta
modificações inevitáveis de sentidos, pois, ao decodificar uma
linguagem caracterizada por qualidades e restrições próprias do meio
em que encarna, e codificá-la no decurso de outra mídia, opera-se
diretamente na sua estrutura; reelaborando organizações sígnicas a
fim de conter ainda a chave para analogias.
O

cinema,

antes

mesmo

das

grandes

e

constantes

transformações tecnológicas, digitais e de linguagem pelas quais
passou até assumir os “espaços” que ocupa hoje, no fim do século
XIX já apresentava raízes um tanto complexas, fundadas em diversos
campos da produção cultural, como o teatro, a dança, o circo, a
música e a literatura. E nesta última relação focamos a pesquisa:
considerando que, ao dialogar de modo tão fértil com elementos
próprios do texto literário, o cinema fazia surgir uma nova forma de
contar,

não

empregando

a

representação

de

histórias,

mas

apresentando-as a partir de cenas construídas, imagens sonoras e
em movimento que traziam o seu objeto para dentro de si, vestindose dele como elemento, gerando ícones muito ligados ao que o
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espectador percebia como a realidade registrada tal e qual é. Seguese um curso de anos e começa a adotar o corpo próprio da linguagem
cinematográfica, ainda que se concorde com Harry Hargrave – “film is
not an art, it is many arts” -, e encontram-se autores que afirmam
haver mais paralelismo com a literatura, o romance, do que com os
outros campos de confluência.
E, mais atualmente, depois da abertura incisiva deste caminho
que tange a metalinguagem em diversos pontos, já feita por artistas
modernos do início do século XX (a cargo de exemplo, Gertrud Steim,
na literatura, com a sua narrativa que tende à ausência de
subordinações e cria um tempo “estanque”), encontramos as novas
formas de áudio-visual que exploram, com certa nitidez de intenções
artísticas, pautadas numa espécie de arsenal elaborado por tais
inovações criativas ou tecnológicas, que já vêm modelando o próprio
campo da cinematografia, os suportes que surgem de uma fusão
desta mídia com outra, das artes visuais, musicais, literárias e
cênicas, além de influir totalmente nos outros campos, num eterno
jogo com os valores da ruptura.
Claude Gauteur, em “Elogie de la specificité” alega a questão da
“intransponibilidade recíproca” (BRITO, 2006, 149), o que entra em
consonância direta com a idéia de “transcriação”, posta por Haroldo
de Campos, evidenciando a impossibilidade de traduzir mensagens
estéticas. O que muito colabora para abordagem da produção
cinematográfica baseada em obras literárias, focando nas condições
de produção dos sentidos potenciais do signo-fonte, observando a
tradução intersemiótica como atividade viva: a recriação é também
uma leitura crítica da obra original, pois o tradutor imerge nas
estruturas da obra traduzida, logo agrega elementos próprios do seu
imaginário, “revitalizando e gerando uma nova informação estética”,
como afirma Randal Johnson (JOHNSON, 1982, 41), colocando em
relações muito particulares as noções de differentia specifica das
linguagens e noção de isomorfismos de que nos fala Júlio Plaza, como
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algo próprio da relação estética que liga a produção que se realizada
da releitura e a leitura mesma, ou a tradução e o referente, (PLAZA,
1987, 12).
Questões correntes como a fidelidade de adaptações da
produção no cinema, que recebem críticas pautadas numa visão de
certa forma monolítica, tendendo para defesas a frente da literatura
como vítima de deturpações, esperando que o texto fílmico atenda ao
livro num sentido descritivo, “nominalista”, vendo distanciamentos
em relação ao original como fator negativo, já se mostram polêmicas
desnecessárias

e

pouquíssimo

produtivas.

Com

este

trabalho

propomos uma reflexão sobre pontos inerentes às adaptações e
novidades que rearranjam ambos os textos.
Atentamos para análises paralelas entre o romance da escritora
britânica Emily Brontë, “Wuthering Heights”, em português, O Morro
dos Ventos Uivantes, traduzido também como O Monte dos Vendavais
ou ainda Colina dos Vendavais, lançado em 1847, cuja leitura sempre
foi difundida e hoje há uma mais nova reedição da obra, decorrente
da menção de seu título pelo casal protagonista do best-seller de
Stephenie Meyer, que atualmente é “mania” principalmente entre
pré-adolescentes; possui algumas versões fílmicas criadas. Avaliamos
a versão de 1939, do diretor William Wyler, a mexicana chamada
“Abismo de pasión” de Luís Buñuel, 1954, a de 1970, por Robert
Fuest, a de 1992, por Peter Kosminski, a feita para TV em 1998 por
David Skynner, e a mais atual, 2009, do diretor Coky Giedroyc,
conscientes da existência de muitas outras versões. A amplitude do
leque de signos-alvo em linguagem cinematográfica revela de
maneira bastante evidente a natureza de cada “suporte”. Christian
Metz fala da conotação como o que une Literatura e Cinema, tendo o
primeiro a inexpressividade denotativa (METZ, 1998, p.55-59) (aqui
temos de considerar ressalvas de carga inventiva), e o segundo traz
a denotação expressiva, já que mostra as coisas, as ações, as
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pessoas e os lugares a que se refere, ao invés de descrevê-los, como
faz a literatura, a priori.
Logo, ainda com Metz, pode-se ver a aproximação do Cinema
em direção à Literatura, influenciada por uma série complexa de
vetores originários de diversos campos, desde seu surgimento, seja
procurando legitimar-se, ou mesmo valendo-se de sua constituição
narrativa, muito apoiada na construção narratológica literária. O
cineasta David Wark Griffith, chamado por Charles Chaplin como
“professor de todos”, reconhecera a fonte para seus modelos
narrativos, retomando eventos anteriores, outros conjuntos de
personagens, numa concepção de ritmo e suspense, articulando duas
ações simultâneas e paralelas, em Charles Dickens; ligações também
suplantadas mais tarde, quando a cinematografia se abduz dos
cânones romancistas, inspirando-se na teatralidade, isenta de flashbaks e elipses, o que não significa que o teatro se refutava de tais
elementos.
Podemos notar, via estudo de casos concernentes às traduções
de “Wuthering Heights”, que ainda se produzem filmes quase
excepcionalmente baseados nas estórias contadas no romance.
Chega a parecer que o roteiro se preocupou apenas em organizar as
cenas e as falas dos atores de maneira que reconstruísse as possíveis
imagens a que as palavras do livro se referem; a direção de arte e
fotografia, figurinistas, cenógrafos e maquiadores limitam-se a
reconstituir as paisagens e o exterior das personagens, de acordo
com os estilos arquitetônicos, mobiliário e de moda; o diretor faz os
gestos e posturas, tomadas e cortes, montagens e planos darem
seqüência em compasso com a narrativa imaginada por ele ao ler o
original, esta muitas vezes contaminada pelas releituras fílmicas já
produzidas anteriormente; e o sonoplasta retoma a idéia de paisagem
sonora ou emocional, muitas vezes arquetípicas. No entanto, tais
operações não se encerram aí em todos os casos: alguns conseguem
criar

atmosferas

tão

austeras

para

o

morro
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demonizam de maneiras tão peculiares o personagem Heathcliff, ou o
irmão de Cathy, ou, como na versão de Buñuel, onde o ambiente e
personagens são “mexicanizados”, ou mesmo “modernizados” como
na versão de 2009; até mesmo a figura da mocinha tida como
transgressora é relativizada, e sabe-se que muito disso está atrelado
ao contexto cultural das produções, visto que se inserem no meio
mercadológico que conforma em padrões praticáveis, onde não se
sabe até que ponto inventividades são bem-vindas.
Tais imbricações fomentam de modo muito fluido a geração de
novas perspectivas entre os níveis de atuação das duas áreas.
A literatura reage a essa nova visualidade criativa de diversas
maneiras, assim como o cinema segue por vertentes que se afastam
de qualquer contato com o texto literário, ou então se impregna dele,
ou mesmo se apropria de uma pluralidade muitíssimo rica de
elementos entre a dicotomia showing versus telling. Vemos isso, por
exemplo,

com

Charles

Bukowisk

e

as

pulp

fictions,

também

apresentando paralelos com as mídias televisiva e radiofônica, os
romances hard-boiled, mais marcantes no período pós-guerra, em
transações constantes com o Film Noir.
Mas as circulações já se apontavam na vanguarda, em início do
século

XX,

como

podemos

lembrar

das

associações

entre

argumentistas e roteiristas no teatro, na dança, nos musicais e, claro,
no cinema, simultaneamente ao surgimento dos escritores-cineastas,
ou mais tarde, por volta de 1960, com o profundo contato entre
movimentos literários e correntes cinematográficas, o Angry Young
Men e o Free Cinema.
Mesmo enfatizadas de determinada maneira, as diferenças
entre o cinema de caráter realista ou documental, e o cine fantástico
e expressionista, esboça-se a idéia de polaridade entre Lumière e
Méliès, nítida também na literatura, entre Apollinaire e Malraux,
franceses. As tentativas de estabelecer fronteiras se expõem de fato
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muito porosas, gerando um “realismo poético” ou “fantástico social”
que passam a prevalecer.
No que concerne à adaptações do romance de Emily Brontë,
inseridas no plano de produzir filmes que difundam obras literárias e
estimulem sua leitura, o que pode ser um aspecto positivo, abre-se
para o grande público uma espécie de display, um possível guia de
leituras que depende de atingir algumas expectativas dos leitores. No
entanto, o risco de desagradar aos “fiéis”, e aguçar o desejo de
leitura

nos

que

ainda

não

leram

são

fatores

mercadológicos

demarcantes.
Mas essa visão reduzida do mercado cinematográfico esbarra
no “álibi potencial”, onde encontram-se como elos imediatos a
narrativa e reconstituição histórica, que fica a cargo dos cenógrafos e
figurinistas. O caso de “Wuthering Heights” permite a observação de
uma gama bastante ampla de tonalidades e intensidades dos
caracteres tradutórios: a produção de 2009, que mostra todos os
passos dos personagens das duas gerações contidas no romance,
revela suas personalidades de maneira nominalista. Já a versão de
Buñuel apresenta uma referencialidade argumentativa, pois além de
o diretor trazer todos os dados para seu tempo e contexto (México,
década de 1950), incluindo a mudança do nome do protagonista
“Heathcliff” para “Alejandro”, há ainda uma outra transformação
intermediária, que potencializa a transformação total da atmosfera
austera por um ambiente dramático e passional, que se apóia na
tradução do romance para o espanhol, “Cumbres Borrocosas”.
Dessa análise, paralela a outras de diversos casos, pudemos
compreender o vastíssimo vocabulário que encontramos na malha
fina que liga signo fonte (o “primordial”) e alvo, podendo ela ser
sofisticada,

encontrando

correspondentes

mais

abertos,

que

perscrutam um caminho inusitado para se reconstituir, ou ainda
pautada

em

características

mais

diretamente

freqüente nos casos de Brontë para o cinema.
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Voltando ao foco da pesquisa, a tradução intersemiótica se
define como exercício de apuração das relações sígnicas construtoras
de sentidos, que são rearranjadas para construir um sentido que
conserve alguma qualidade do “original” (origem referencial), através
de outros sistemas sígnicos, outro código. Concluindo: não é possível
uma “transposição pura” do conteúdo, pois este é totalmente
dependente das características do sistema de linguagem que o
incorpora, atrelado a elas. O criador, ao operar num determinado
campo,

tem

a

sua

disponibilidade

os

recursos

próprios

que

estruturam este campo e que serão utilizados na construção de seu
texto, seja ele literário, cinematográfico, etc. O que torna inevitável a
mudança de sentidos, já que, num processo transformacional, ao
atuar com outros elementos lingüísticos, reconfigura-se o processo de
criação, produção e recepção da mensagem, inaugurando um texto
autônomo, no entanto, ligado ao outro como seu interpretante.
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TERROR, ANGÚSTIA; ESCURIDÃO E INCONSCIÊNCIA:
O DRÁCULA, DE BRAM STOKER COMO PESADELO
DO CANTO, Bruno Austríaco

13

RESUMO: Nesse trabalho construímos uma possibilidade de leitura
do romance Drácula (1897), de Bram Stoker, identificando na obra a
recorrência da vampirização durante os sonhos, traço comum à
outras obras ficcionais de vampirismo, anteriores à Drácula. Tratamos
desse aspecto percorrendo um caminho de interpretação que segue
bases psicanalíticas traçadas por Sigmund Freud, principalmente em
seu A interpretação dos sonhos. Nesse sentido, identificamos na
narrativa a questão dos desejos e seus interditos e reconhecemos a
obra retratando a crise entre o recalque das pulsões e os excessos e
o gozo dos desejos. Essa disputa, figurada pelas personagens do
romance, constitui na obra condensações e deslocamentos, que a
constitui uma narrativa de morte e pelo terror e inconsciência delineia
o pesadelo de desejos da humanidade.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura e psicanálise, vampirismo, sonhos,
Drácula.

ABSTRACT: In this paper we will build a possible reading of the Bram
Stoker’s Dracula (1897), identifying the recurrence of vampirization
during dreams, common feature to other fictional works of
vampirism, before Dracula. We treat this aspect of walking a path
that follows psychoanalytic’s bases interpretation outlined by
Sigmund Freud, especially in his The Interpretation of Dreams.
Accordingly, we identified the issue of the narrative and his forbidden
desires also recognize the work portraying the crisis between the
repression of instincts and the excesses of desire and enjoyment. This
dispute, represented by the novel’s characters, is the work
condensations and displacements, which is a narrative of death, by
terror and nightmare of unconsciousness, outlines the wishes of
mankind.
KEYWORDS:
Dracula.

Literature and psychoanalysis, vampirism, dreams,

O romance de Bram Stoker, Drácula, publicado em 1897, tratase da mais conhecida obra ficcional de vampirismo do século XIX. A

13
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figura de Drácula povoa mentes e inspira filmes de terror e outros
livros sobre vampirismo, tema tão em voga contemporaneamente
como sempre foi. O tema do vampiro na literatura ocidental merece
destaque pela sua capacidade de despertar interesse do público e de
certa forma nos intrigar profundamente. Essa capacidade de nos
incomodar, podemos dizer, aponta em nós certa identificação com
aspectos inerentes ao vampiro, ou ao vampiro desenhado por Stoker.
Vale ressaltar, também, as possibilidades várias de linhas
interpretativas que poderíamos seguir a fim de encontrar nesse
romance seus sentidos. Nesse ponto encontramos espaço para a
primeira parte de nossa alusão do romance aos sonhos. Haja vista o
que indica Sigmund Freud ao afirmar que, tal qual qualquer formação
do inconsciente, o sonho é “sobredeterminado” e admite uma
“superinterpretação” (FREUD, 1987, p. 15). Assim, o sentido do
sonho nunca se esgota numa única interpretação e o mesmo
apresenta num único conteúdo pensamentos e desejos que são,
muitas vezes, de natureza amplamente divergente. Analogamente,
Drácula nos oferecerá uma complexidade tal, que seus sentidos não
poderão ser esgotados em uma única leitura.
Dito isto, nosso objetivo com o presente trabalho, será
apresentar uma possibilidade de leitura do romance, seguindo bases
psicanalíticas traçadas pelos trabalhos de Freud, principalmente a
partir de sua obra A interpretação dos sonhos (1900).
Nos seus trabalhos, Freud muito comumente versava sobre
temas relativos à literatura. Lançando olhares sobre A interpretação
dos sonhos, vemos o autor fazer referência a poetas, como Goethe
(FREUD, 1987, p. 79). Essa centralidade da literatura para o
pensamento freudiano pode ser corroborada pelo abarcamento do
poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare como uma de suas
grandes inspirações.
Em relação a Shakespeare, Freud indagando-se sobre algumas
leituras de suas cenas, escreve um ensaio curto, chamado O tema
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dos três escrínios (1913). Esse trabalho empreende questionamentos
e leituras à respeito de duas obras shakespearianas, O Mercador de
Veneza e Rei Lear. Essa interpretação aplica a técnica psicanalítica,
isso implica a tentativa de compreensão dos símbolos presentes na
narrativa, no que aponta Freud sendo não peculiares aos sonhos,
mas:
“característico da representação inconsciente, em
particular no povo, e é encontrado no folclore e nos
mitos
populares,
nas
lendas,
nas
expressões
idiomáticas, na sabedoria dos provérbios e nos chistes
correntes em grau mais completo do que nos sonhos.”
(FREUD, 1987, p. 36)

Ainda em seu ensaio O tema dos três escrínios, Freud alude a
uma “coragem” relacionada ao procedimento da leitura que se utiliza
das técnicas psicanalíticas e constrói uma relação de proximidade
entre a interpretação dos sonhos e a literatura, falando de um
caminho que nos surge nos levando a “algo inesperado”. (FREUD,
1988, p. 2)
Ao percorrer esse caminho deparamo-nos com a questão dos
sonhos que se mostra presente de maneira interessante na literatura
sobre vampiros, inclusive anterior à Drácula. Em dois contos, Carmilla
(1871), de Sheridan Le Fanu e A Verdadeira história de um vampiro
(1894), de Eric Stenbock, observamos a questão da vampirização
durante o sono, que se opera como um sonho na vítima.
Nos dois contos é durante a noite que o vampiro se alimenta de
sua vítima e a experiência de vampirização se dá como se em meio a
um sonho da vítima e até mesmo os aspectos de realidade parecem
oníricos nesse instante.
“Certas sensações vagas e estranhas me visitavam no
sono. A mais recorrente era a de frio agradável que se
sente na água, nadando contra a correnteza de um rio.
Isso em pouco tempo vinha acompanhada de sonhos
que pareciam intermináveis, e tão vagos que nunca
conseguia lembrar as pessoas, o cenário onde ocorriam
ou qualquer parte conexa da ação que ocorria neles.

O insólito em Língua Inglesa – Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-87-6

56

57
Mas deixavam em mim uma horrível impressão e um
senso de cansaço como se houvesse passado por
enormes desgaste mental e perigo. Depois desses
sonhos, me restava ao acordar a memória de uma voz
especial, uma voz de mulher, distante, profunda, lenta
e produzindo sempre o mesmo efeito indescritível de
solenidade e medo. Às vezes era como se lábios
quentes me beijassem, beijos que se tornavam mais
longos e a apaixonados à medida que se aproximavam
de minha garganta e ali essa carícia se fixava. Meu
coração então batia mais rápido e minha respiração se
apressava até ficar suspensa. Então era tomada por
soluços
que
vinham
num
crescente
até
se
transformarem numa sensação de estrangulamento que
terminava em convulsões. Nesse ponto perdia os
sentidos e ficava inconsciente.” (LE FANU, 2002, p.87)

Os sonhos são, para Freud, uma via privilegiada de acesso ao
inconsciente, funcionam como realização de desejos (GARCIA-ROSA,
2001, p. 63). No trecho supra citado, temos o relato de um sonho da
vítima de Carmilla, no qual reconhecemos traços da vampirização. No
entanto, também percebemos que ainda que provoque na vítima
certo pavor, o momento de vampirização é desejado, provoca
sensações agradáveis e se aproxima do relato de um orgasmo, la
petit mort. Como vimos, a própria narradora retrata certo fascínio.
“Enquanto fenômenos psíquicos os sonhos são
produções e comunicações da pessoa que sonha, e é
através do relato feito pelo sonhador que tomamos
conhecimento dos seus sonhos. O que é interpretado
psicanalíticamente não é o sonho, mas o seu relato. Por
outro lado, o relato dos sonhos nos parece inteligível
assim como o próprio sonhador.” (GARCIA-ROSA,
2001, p. 63)

Utilizando-nos do vocabulário psicanalítico e aplicando-o de
maneira que compreendamos a narrativa em aproximação com o
sonhos, temos uma questão central, que destacamos: o desejo, que
está no inconsciente, que é interditado, e que surge no sonho como
forma de realização, há o desejo por parte da vítima de unir-se ao
vampiro. Nesse aspecto não podemos deixar de relacionar o traço
sexual simbólico da vampirização, tão latente no discurso do
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narrador, por mais que esconda-se o caráter ameaçador dos desejos,
nos revela o caráter das pulsões e deixa expostos os pensamentos
oníricos latentes. (GARCIA-ROSA, 2001, p. 63). Conforme Leonardo
Mendes, “nesse contexto, a literatura é uma forma de tornar
conhecidos nossos desejos proibidos” (MENDES, 2005, p.2).
“Mas, quando se trata de sexo, ou seja, do corpo e das
pulsões, desde Aristóteles, ingressamos no reino da
animalidade, do bestial, do excesso, ou seja, do gozo.
Portanto, contra isso, só a educação, cujos princípios
pedagógicos foram ofertados pela filosofia, pela religião
e pela ciência, tendo como finalidade última a
domesticação das pulsões, ou seja, o seu recalcamento,
o que exige sempre a renúncia do sujeito.” (FERREIRA,
2008, p. 16)

Podemos entender a partir disso que os sujeitos e seus desejos
encontram-se em parte interditados por questões de moral, que os
domestica. Assim um indivíduo conscientemente está impedido por
seu recalcamento de se unir a um vampiro, entendendo-se essa
união como satisfação dos seus excessos, o indivíduo está impedido
de satisfazer seus desejos. Dessa forma, esse desejo se realiza no
sonho, uma manifestação do inconsciente, das suas vontades. Nisso
temos a importância da vampirização no momento do sono, como
sonho, pois disso resulta a possibilidade de satisfação, que reside na
vítima como um traço masoquista, de obtenção de prazer, que está
relacionado também, conforme Andréia Peixoto, à presença do
sublime na narrativa, marcado por sua vez em Drácula.
Na obra de Bram Stoker, há também ocorrência desse tipo de
vampirização onírica, em que figuram os desejos, relegados ao
inconsciente,

que

emergem

nos

sonhos

e

se

realizam

nesse

momento. Para citar um dos casos mais interessantes, seguimos a
análise num trecho em que Jonathan Harker é assediado pelas noivas
do Conde Drácula:
“Suponho que tenha dormido. Espero que sim, mas
temo que o que aconteceu parecia tão real agora,
sentado aqui pela manhã, recebendo plena luz do sol,
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não acredito que tenha sido apenas um sonho. (...)
Iluminadas pelo luar, à minha frente estavam três
jovens mulheres, certamente damas, a julgar por suas
roupas finas. No momento achei que estava sonhando,
pois elas não projetavam sombra sobre o chão. (...) As
três possuíam dentes brancos, que brilhavam como
pérolas entre voluptuosos lábios, vermelhos como rubi.
Havia algo nelas que me deixou intrigado, um anseio e
ao mesmo tempo um medo mortal. Senti no coração o
desejo ardente de que me beijassem com aqueles
lábios volumosos. (...) Fechei os olhos em lânguido
êxtase e esperei; esperei com o coração batendo
acelerado.” (STOKER, 2009, p. 45)

Nesse trecho temos o relato de Jonathan Harker sobre o
momento em que foi molestado pelas damas vampiras. Percebemos
claramente em sua narração a manifestação de seu desejo de unir-se
a elas, de entregar-se a esse momento, correlato também à
simbologia sexual da vampirização. No entanto, o próprio narrador
relaciona esses desejos a certa sensação de inconsciência, de êxtase,
de sonho. É nesse instante que seus desejos se manifestam, é nos
sonhos que ele tende a realizá-los, dispõe-se a ser satisfeito.
Semelhante

modelo

surge

na

narrativa

em

relação

à

vampirização de Lucy, que sempre acontece durante a noite, em seus
sonhos, chegando a crises de sonambulismo, similares inclusive ao
relato do conto de Stenbock (2008). Em dado momento da narrativa,
quando questionada sobre o motivo de seus passeios de sonâmbula,
em que ia de encontro ao seu vitimizador, Lucy responde apenas:
“Simplesmente queria estar lá. Não sei por quê, pois ao mesmo
tempo estava com medo de alguma coisa” (STOKER, 2009, p. 89)
Essa fala da personagem aponta também para a desordem dos
sonhos o caráter de emersão do inconsciente dos desejos recalcados,
sem

saber

exatamente

o

motivo,

justamente

pelo

fato

do

inconsciente não se organizar linearmente, como o consciente. Assim
o inconsciente não é cartesiano, não está na ordem do positivismo e
não pode ser entendido assim:
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“Enquanto o discurso chamado racionalista procurava
afastar o desejo para que a verdade pudesse aparecer
na sua pureza essencial, a psicanálise vai procurar
exatamente a verdade do desejo. Sua função é fazer
aparecer o desejo que o discurso oculta, e esse é o
desejo de nossa infância, com toda carga de interdições
a que é submetido.” (GARCIA ROSA, 2001, p. 66)

Esse desejos profundos, de caráter “ctônico”, “daimônico”,
conforme aponta Camille Paglia (1992, p.19) estão presentes nessa
inconsciência. É essa natureza violenta, sexual, que está interditada
pela sociedade e que emerge de nossas inconsciências como desejos
nossos. No caso da narrativa em questão, esses desejos se
manifestam em relação ao vampiro, e ao ato da vampirização, em
seu significado sexual também. É recorrente que em meio a essa
inconsciência, a essa não lucidez provocada pelo êxtase que a vítima
se relaciona ao vampiro, que se liga a ele, se entrega e realiza seus
próprios desejos. Visto inclusive pelo contato mental que Mina Harker
tem no romance com o Conde Drácula, que se manifesta sempre pela
hipnose, uma indução artificial ao inconsciente, inclusive utilizado por
Freud em seus experimentos sobre essa área, como indica em A
interpretação dos sonhos (1913).
Devemos ressaltar que não pretendemos aqui aprofundar-nos
num estudo das motivações ocultas das personagens, mas prosseguir
uma leitura, como proposta por Mendes com o intuito de reconhecer
condensações e deslocamentos psicológicos presentes na narrativa
(MENDES, 2005, p. 9).
Em se tratando desse intuito, prosseguimos com nossa alusão
da narrativa ao sonho, que deve ser desvendado, por meio de suas
chaves de sentido, presentes na linguagem. (FREUD, 1913, p 21)
Assim, nos foi importante assinalar que a narrativa traz à baila a
questão da humanidade e seus desejos, apontando a crise em relação
ao recalcamento e interdito dos desejos por uma questão moral.
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Nesse ponto devemos proceder a partir das críticas feitas por
Nietzsche à ética cristã e à sua moral. Os personagens da obra de
Stoker dos quais tratamos até o momento estariam, para Nietzsche,
relacionados à profunda fraqueza motivada pelo cristianismo, a partir
de sua ótica falsificada (NIETZSCHE, 2000, p. 26).
“Denomino corrompido um animal, uma espécie, um
indivíduo, quando perde os seus instintos, quando
escolhe, quando prefere o que lhe é prejudicial. Uma
história dos sentimentos elevados, dos “idéias da
humanidade” (...) A própria vida é para mim instinto
de crescimento, de duração, de acumulação de forças,
de potência: sempre que falta vontade de potência, há
declínio.” (NIETZSCHE, 2000, p. 22)

Na

perspectiva

do

autor

podemos

identificar

a

figura

aristocrática do Conde Drácula como a figura do homem forte, esse
que quer a vida como duração, acumulo de forças, de potência,
contra o qual o cristianismo teria travado uma guerra de morte
excomungando seus extintos fundamentais, definindo-o como um
“tipo réprobo”, um “homem depravado” (NIETZSCHE, 2000, p. 21)
Assim o homem possuidor da vontade de poder, não fraco, não
virtuoso, mas apegado à capacidade, não filantropo, não afetado pela
compaixão (NIETZSCHE, 2000, p. 18-19) está relacionado ao
vampiro, à criatura animalesca, por natureza daimônico, está em
oposição aos outros personagens de sentimentos elevados, que
matam por compaixão, enquanto o Conde Drácula mata por
capacidade e vontade de poder.
Como em um sonho um sentido subjaz a narrativa explícita e
seus sentidos e significados devem ser buscados. Sendo assim,
podemos compreender a narrativa de Drácula, de Bram Stoker como
uma história sobre a dominação desses novos ideais da humanidade
sobre os próprios desejos e vontades humanos, os próprios instintos
de vida e acumulação de poder.
Assim os discursos científico, religioso e filosófico de Van
Hellsing se configurariam na narrativa como contraposição clara aos
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desejos de vida e de morte do Conde Drácula e voltado à um instinto
de moral, virtude e santidade tenta conservar as verdades falsificadas
impostas pelo cristianismo, travando a guerra de morte contra o
homem forte de Nietzsche. Os desejos e instintos humanos que estão
explícitos na figura do Conde Vampiro estão sublimados nos
personagens “humanos” (na visão cristã). Assim é nos sonhos que o
inconsciente, em sua desordem ctônica, buscará realizá-los.
Peter Brooks, ao avaliar a tensão da narrativa como tendo um
início e um fim, entende o enredo como um desvio, um adiamento,
de forma similar ao entendimento de Freud sobre uma “narratologia
da vida” (BROOKS, 1977, p. 285), indicado em seu Além do princípio
do prazer (1920). Para Mendes, a pulsão de morte “opera na
narrativa como impulso em direção ao fim” (MENDES, 2005, p. 7).
“The beginning in fact presupposes the end. The very
possibility of meaning plotted through time depends on
the anticipated structuring force of the ending: the
interminable would be the meaningless. (…)The sense
of beginning, then, is determined by the sense of an
ending. And if we inquire further into the nature of the
ending, we no doubt find that it eventually has to do
with human end, with the death.” (BROOKS, 1977,
p.283-284)

Finalmente podemos dizer que a narrativa de Drácula é uma
narrativa de morte. A pulsão de morte, figurado inclusive no que
seriam os pensamentos oníricos latentes dos personagens vítimas da
vampirização, aponta para o fim da narrativa. Assim, a narrativa se
constitui de uma luta para suplantar desejos e a verdadeira natureza
humana. Isso só poderia acontecer através da morte, da destruição,
seja dos próprios personagens que desejavam, como aconteceu com
Lucy, ou com a destruição do protótipo de desejante, que atormenta
e apavora as personagens trazendo à tona seus desejos. Essa é a
persona do vampiro.
Por mais que admitamos que as vítimas foram conduzidas pelo
vampiro a um estágio de inconsciência, só podemos afirmar que os
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desejos apenas emergem nessa inconsciência. Assim, os desejos são
próprios do sujeito e não produzidos ou criados pelo vampiro. Isso é
o tormento daqueles que pretendem empreender a renúncia de si
mesmos enquanto sujeitos. A solução é a morte e a tensão que ela
cria na narrativa se mostra nos desvios da própria até que chega ao
ponto esperado: o vampiro é destruído, o desejo das personagens é
suplantado e todos eles aparecem felizes no fim da narrativa.
Estranha a impressão que a narrativa nos passa nesse instante, de
que os personagens acordaram de um sonho, de que Drácula é um
grande pesadelo de desejos da humanidade, em contato com o
fantasioso, o grotesco e o sublime.
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DAGON, O INTRUSO E O INOMINÁVEL: UMA LEITURA
DO INSÓLITO NA COMPOSIÇÃO DO HORROR
CÓSMICO DE H.P.LOVECRAFT.
SOARES, Bruno da Silva

14

RESUMO:O presente trabalho se propõe a analisar o insólito e sua
relação com o horror na obra ficcional do escritor americano Howard
Philips Lovecraft. O corpus escolhido para esta análise é composto de
três contos do autor: O Inominável, O Intruso e Dagon. Cada um
apresenta uma construção singular do uso da estética lovecraftiana,
propiciando à análise, concepções plurais de sua estética. O
Inominável uma escolha que, dentre as três obras, podemos
considerar como a que mais se concentra no que poderíamos chamar
de estilo lovecraftiano, serve-nos de base comparatista. Já O Intruso,
inverte o foco narrativo tradicional do horror: o horror parte do
sobrenatural para o real, criando uma atmosfera incomum. Por fim,
Dagon sustenta-se no Cthulhu Mythos, o panteão cosmogônico criado
por Lovecraft e que vem sendo ampliado por outros autores
posteriores.
PALAVRAS-CHAVE:H.P.Lovecraft, insólito, horror cósmico.

ABSTRACT:This study aims to examine the unusual and its
relationship with the horror in the fictional work of the American
writer Howard Philips Lovecraft. The corpus chosen for this analysis
consists of three tales of the author: The Nameless, The Intruder and
Dagon. Each presents a singular use of Lovecraft`s aesthetics,
providing the analysis, plural conceptions about it. The Nameless is a
choice, among the three works, we may consider being the most
concentrated in Lovecraftian traditional literary style, serve us as a
basis comparative; The Intruder carries the narrative focus on the
horror reverse the traditional approach: the share of supernatural
horror in to the real, creating an unusual atmosphere in the
traditional style of Lovecraft. Finally, Dagon is sutained by the
cosmogonic pantheon named Cuthulhu Mythos. Created by Lovecraft
and has been expanded by later writers to it.
KEYWORDS: H.P.Lovecraft, unusual, cosmic horror.

14

Bruno da Silva SOARES (Mestrando em Literatura Portuguesa UERJ) ;biiruman@gmail.; Vinculado
ao grupo de pesquisa: “O medo como prazer estético: uma investigação sobre o horror e o sublime na
Literatura Brasileira”(UERJ)

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.)

66
Refletindo sobre a literatura de horror, Lovecraft nos diz que o
desconhecido produz uma sensação de medo mais profundo que os
elementos constituintes de nosso cotidiano conseguem produzir. Ele
articula essa idéia no conceito de “horror cósmico”, efeito do medo
primordial da psique humana, que nunca fora superado, desde nossos
ancestrais.

Um

imprevisibilidade

potencial
e

de

incapacidade

medo
de

inesperado

conceitualização,

por
capaz

sua
de

desestabilizar as estruturas matter em nossa construção de valores,
no nível do Inconsciente, que nos permite ter domínio dos elementos
lógicos do cotidiano e da sensação de segurança que o indivíduo
deposita no coletivo humano. Esta desconstrução do que podemos
mesurar como real subjuga o homem ao poder do Sobrenatural e às
conseqüências que este, por seu turno, passa a exercer no indivíduo.
Tal abalo sofrido pelo imaginário humano, vitimizado por estas
ocorrências insólitas, desestabiliza o senso comum do indivíduo,
recuando este mesmo ao plano da inconsistência, o que dá abertura
para que os sentimentos mais primitivos de insegurança venham à
superfície.
Extraímos de “Horror Sobrenatural em Literatura”, o que
Lovecraft discorre sobre as origens primitivas do medo:
“Os primeiros instintos e emoções do homem foram sua
resposta ao ambiente em que se achava. Sensações
definidas baseadas no prazer e na dor se
desenvolveram em torno dos fenômenos cujas causas e
efeitos ele compreendia, enquanto em torno dos que
não compreendia – e eles fervilhavam no Universo nos
tempos primitivos – eram naturalmente elaborados
como personificações, interpretações maravilhosas e as
sensações de medo e pavor que poderiam atingir uma
raça com poucas e simples idéias, e limitada
experiência. O desconhecido, sendo também o
imprevisível, tornou-se, para nossos ancestrais
primitivos, uma fonte terrível e onipotente das
benesses e calamidades concedidas à humanidade por
razões misteriosas e absolutamente extraterrestres,
pertencendo, pois, nitidamente, a esferas de existência
das quais nada sabemos e nas quais não temos parte.”
(LOVECRAFT, 2007, p.13)
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A capacidade cognitiva do homem de perceber o mundo como
forma representativa, no sentido lato de re-apresentar o que
assimilou do meio, vem então mostrar-se incapaz de reconstituir os
fenômenos que à sabedoria primitiva eram perceptíveis apenas pela
intuição. Pensemos, como exemplo, neste aglomerado de sensações:
vento frio, umidade e nuvens negras, que indicam aos sentidos a
possibilidade de chuva. Definir em detalhes tal fenômeno e sua
formação, ainda que natural, era impossível aos homens-primitivos.
Tal ignorância, contudo,

não os imunizava de tais acontecimentos.

Essa

representar

incapacidade

de

tais

fenômenos

que,

por

conseguinte leva à submissão a estas mesmas forças indizíveis,
incomensuráveis - e inomináveis – é utilizada por Lovecraft como
artifício base em sua narrativa para produzir o estranhamento do
homem ao plano real e, gradativamente, guiar seu leitor a um nível
de temor maior que o medo. O efeito é uma catarse que revitaliza a
nossa memória ancestral de tempos pré-históricos da humanidade,
que sempre presente em nosso inconsciente, embora adormecido, é
recordado abruptamente diante de uma ação insólita que recai sobre
as personagens de sua narrativa. Este sentimento de impotência,
fomentado pela incompreensão diante de forças naturais, não
obstante desconhecidas ao homem, Lovecraft denomina horror
cósmico.
Especificamente sobre o horror cósmico, diz Lovecraft:
“[...] incerteza e perigo são eternos aliados íntimos,
transformando qualquer tipo de mundo desconhecido
num mundo de perigos e possibilidades maléficas.
Quando se sobrepõe a esse senso de medo e de mal o
inevitável fascínio do maravilhoso e da curiosidade,
nasce um conjunto composto de emoção aguda e
provocação
imaginativa
cuja
vitalidade
deve
necessariamente durar enquanto existir a raça humana.
Crianças sempre terão medo do escuro, e homens de
espírito sensível a impulsos hereditários sempre
tremerão ante a ideia dos mundos ocultos e
insondáveis de existência singular que podem pulsar
nos abismos além das estrelas, ou infernizam nosso
próprio globo em dimensões profanas que somente o
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morto e o lunático conseguem vislumbrar.” (LOVERAFT,
2007, p.15)

O temor a eventos cósmicos é uma constante em todas as
culturas da humanidade e é utilizado por Lovecraft como ferramenta
na construção do insólito. Por meio de uma narrativa estruturada
para tal fim, ele conduz o imaginário do leitor à experimentar o
comportamento dos homens primitivos: imaginar o desconhecido e
vislumbrar consequências nefastas. Vejamos como exemplo, em O
Inominável, como o horror cósmico sucede-se gradativamente nas
descrições que faz o narrador-personagem Carter:
“[...]

Ele fazia especial objeção a minha
preocupação
com
as
coisas
místicas
e
incompreensíveis, pois, embora acreditasse muito
mais que eu no sobrenatural, não admitiria que ele
fosse suficientemente banal para um tratamento
literário. Para seu raciocínio lúcido, prático e
lógico, era virtualmente inacreditável que um
espírito pudesse deleitar-se com fugas do
ramerrão diário e recombinações originais e
dramáticas de imagens geralmente relegadas, pelo
hábito e a fadiga, aos padrões vulgares da
existência real.”
Essa descrição da personagem Joel Manton e de seu notório
saber cultural de nível superior reitera a construção de hesitação na
narrativa, por meio do ceticismo que tal personagem sugere ao
destinatário, por se tratar de uma figura de autoridade. Segundo o
teórico português Filipe Furtado, a presença do elemento cético na
construção da fenomenologia insólita é deveras preciosa para as
narrativas fantásticas. Deste teórico leia-se:
“Esta figura [cética], geralmente oriunda de uma
camada sócio-profissional considerada respeitável,
contribui com a expressão da sua incredulidade para
insuflar confiança no destinatário do discurso, para
aparentar estar do seu lado como crítico entendido e
severo de qualquer manifestação alucinante que venha
a ter lugar, para o fazer sentir que não vai ser
grosseiramente enganado. Consequentemente, quando
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a dado passo da intriga se <<convence>> da
veracidade da ocorrência meta-empírica, o seu crédito
como testemunha de confiança não sofre grande abalo,
assim se propiciando uma mais completa adesão por
parte do receptor real do enunciado.”(FURTADO,1980,
p.57)

O ceticismo é traço comum na maioria dos textos que Lovecraft
produziu e marca distintiva para a produção da ruptura entre o
mundo conhecido e a avassaladora inserção do insólito que o horror
cósmico produz. Em verdade, sem esta estruturação da narrativa, a
ruptura entre o senso comum e o horror cósmico sequer seria
possível:

a

mente

humana

cerceada

pelos

cientificismos

e

doutrinamentos que a sociedade cosmopolita oferece, reorganizaria
os cacos de vidro estilhaçados da mente face à súbita assunção da
insignificância que é o elemento humano no universo. É pautando-se
nessa ruptura que o conto produz no leitor virtual as condições ideais
para que este se torne o que Umberto Eco chama de leitor modelo.
Para Eco, este seria “um conjunto de condições de sucesso,
estabelecidas textualmente [leitor modelo], que devem ser satisfeitas
para que um texto seja plenamente atualizado em seu conteúdo
potencial”. (ECO, 1985, p.80). Com esse propósito, Lovecraft
pretende tornar o leitor de sua narrativa em um receptáculo
apropriado para os efeitos do horror cósmico, induzindo-lhe o medo
primitivo do temor às possibilidades negras oriundas do cosmos. Pela
teoria

de

Eco,

o

enredo

deve

então

criar

condições

de

verossimilhança que façam do leitor virtual – todo e qualquer leitor
que leia a obra – identifique-se com os fatos nela narrados e, pelo
conjunto de estratégias textuais representadas pelo leitor empírico,
este se torne o leitor que abarque as condições perfeitas para que o
enredo da obra envolva-o. Quando há o cumprimento de tais
condições, Eco diz que temos então o leitor modelo da narrativa
proposta.
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Vemos, na trama de O Inominável, que o tempo é noturno e o
espaço ermo. Repleta de elementos góticos e descrições de casos
macabros o insólito produz a ruptura com o ceticismo ao final da
narrativa:
“Estava claro que Manton sabia mais do que eu,

mas ele nada disse aos médicos perplexos e
curiosos até ficar sabendo melhor o que eram
nossos ferimentos. Ele contou então que um touro
enfurecido nos atacara — embora fosse difícil
imaginar o animal naquele lugar e responsabilizálo.
Depois que os médicos e as enfermeiras saíram,
sussurrei-lhe uma pergunta cheia de espanto:
“Por Deus, Manton, mas o que foi isso’? Essas
cicatrizes, foi mesmo assim?”
E fiquei atônito demais para exultar quando ele me
respondeu sussurrando algo que eu meio que
esperava...
“Não... não foi nada disso. Estava por toda parte...
uma gelatina... um lodo..., mas tinha formas, um
milhar de formas de horror além de minha
compreensão. Eram olhos... e uma mancha. Era o
inferno... o vórtice... a abominação extrema.
Carter, era o inominável!”
Por outro viés, vemos que em O Intruso, Lovecraft cria a
atmosfera de gradação ao horror pela inserção da personagem
anônima, desmemoriada, que relata seu habitat em uma narrativa
noturna: um castelo gótico, cercado por uma natureza sombria.
Vivendo solitariamente há um período de tempo que não consegue
explicitar, a personagem elucida que nunca usou sua voz e que
mesmo sua aparência é imaginada pelo referencial de quadros de
jovens belos, pois não há superfícies reflexivas de qualquer espécie.
O clímax da narrativa ocorre quando a personagem parte de encontro
ao mundo além dos muros de seu castelo. Procurando por companhia
humana, encontra tal oportunidade em um grupo de pessoas que lhe
pareciam celebrar algo. Ao aproximar-se do grupo, sucede-se a
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narração do horror cósmico que é, por fim, alçado na confrontação da
personagem com o seu duplo – seu próprio reflexo. A descrição que a
personagem faz do horror visto pelo grupo é por demais insólita:
“Não posso sequer sugerir com o que ela parecia-se,
pois era uma combinação de tudo que é impuro,
repugnante, repudiado, anormal e odioso. Era a sombra
espectral de decadência, antigüidade e dissolução, o
pútrido, gotejante espectro de uma revelação doentia,
o
horrível
desnudamento
daquilo
que
aterra
misericordiosa deveria para sempre ocultar. Deus sabe
que aquilo não era deste mundo — ou não era mais
deste mundo —, mas, para meu horror, eu percebi em
seu perfil carcomido, com os ossos à mostra, uma
abominável caricatura da forma humana e, em suas
roupas mofadas e em frangalhos, uma qualidade
indizível que me arrepiou ainda mais.”

Conclui-se o horror cósmico pela quebra na expectativa da
trama quando o duplo torna-se único:
“Pois, embora nepente tenha-me acalmado, sempre
saberei que sou um intruso, um estranho neste século
e entre os que ainda são homens. Isto eu soube desde
que estendi meus dedos para a abominação no interior
da enorme moldura dourada, estendi meus dedos e
toquei uma superfície fria e sólida de vidro polido.”

O horror cósmico lovecraftiano apoia-se também em outro
importante elemento constitutivo de sua ficção, os chamados “Mitos
de Cthulhu”. Trata-se de um ciclo de narrativas que elaboram
cosmogonia que remonta à época da formação do planeta. Em seus
primórdios, a Terra teria sido habitada por seres colossais, de
intelecto aguçado, e que teriam criado a vida como a conhecemos,
por um acaso de um experimento fracassado.
A mitologia elaborada de Lovecraft relata que tais deuses
antigos estão adormecidos - nas profundezas do mar, no espaço
profundo, no inconsciente coletivo, em crateras subterrâneas -, mas
seu retorno, em algum momento futuro, causará o fim da raça
humana, quiçá de toda a Terra. Esta premissa que perpassa no Ciclo
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de Cthulhu, série de contos em que Lovecraft induz, no leitor modelo,
a sensação de finitude humana diante destes seres colossais,
preparando o gatilho que dispara o horror cósmico. Observemos, a
este respeito, a seguinte passagem de Dagon:
“Não consigo pensar no mar profundo sem estremecer
com as coisas inomináveis que podem, neste exato
momento, estar arrastando-se e espojando-se em seu
leito lamacento, adorando seus antigos ídolos de pedra
e cinzelando à sua própria e detestável semelhança em
obeliscos submarinos de granito encharcado. Sonho
com o dia em que elas poderão ascender acima dos
vagalhões para arrastar para o fundo, com suas garras
fétidas, os remanescentes de uma humanidade
debilitada, exaurida pela guerra — o dia em que a terra
poderia afundar e o escuro leito do oceano erguer-se
em meio a um pandemônio universal.”

Concluindo este ensaio, podemos dizer que estas influências do
horror cósmico de Lovecraft perduraram para além de sua obra: seu
traço único de horror permeia a mídia de entretenimento em
camadas plurais na contemporaneidade. A influência lovecraftiana
sobre a narrativa ficcional de horror foi ainda intensificada pela
continuidade que autores como August Derleth, deram aos “Mitos de
Cthulhu” ampliando-os, em suas obras, com outras divindades
insólitas e abissais.
Na mídia, temos o horror nuclear de Godzilla que provém do
fundo do oceano para atacar a Tóquio dos anos sessenta e o horror
de Cloverfield que recai em Nova Iorque dos anos 2000. O fim da
espécie humana, subjugado pelo horror cósmico sempre está
presente nos seriados de televisão em que a busca pelo sobrenatural
é o seu fio central, como é o caso de Arquivo X e Fringe, onde o
horror cósmico acontece no clímax da ação, quando as forças
desconhecidas

devem

ser

ignoradas

ou

contidas,

mas

nunca

plenamente vencidas, e para o bem maior da humanidade, devem ser
ocultadas do senso comum.
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Em outras formas de entretenimento vemos o horror cósmico.
A editora Chaosium publica desde 1981, com grande margem de
reedições, o jogo de RPG The Call Of Cthulhu onde os personagensjogadores interagem ludicamente em uma narrativa cujo tema é a
literatura lovecraftiana.
A estética do horror cósmico de Lovecraft perdurará enquanto o
imaginário humano render-se ao desconhecido do universo. Crianças
sempre temerão o escuro até que cresçam e aprendam a explorá-lo
com a autoridade de um adulto, mas o escuro do cosmos ou das
fossas abissais sempre estará lá, com seus segredos insólitos,
esperando que a humanidade cresça e tenha a autoridade do
cientificismo para desvendá-lo. Neste ínterim, quem sabe se finito ou
não, há de surgir à superfície do consciente uma pluralidade de obras
ficcionais que trabalhem estes segredos insólitos.
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O EMERGIR DO VER HUMANO COM BASE EM NÉVOA
(DE MIGUEL DE UNAMUNO) ∗
CORREIA, Cristiane Agnes Stolet

15

RESUMO: Em pleno século XXI, por que ainda estudamos autores de
diversos séculos anteriores, tão antigos e, supostamente, tão
distantes de nosso tempo? O que suas obras ainda teriam a nos
dizer? Sabendo que o não “atual” continua instigando-nos, vale
questionarmos se de fato a escrita distante de nosso tempo
cronologicamente implica uma não atualidade. Miguel de Unamuno
direciona esta questão com a seguinte constatação: “El entretenerse
en lo que se llama cuestiones de actualidad, palpitantes, de urgencia,
suele ser no querer afrontar las de actualidad permanente”.
(UNAMUNO, 1972, p. 167). Então
haveria
uma
atualidade
permanente em oposição a uma mera atualidade? Acreditando que a
obra do pensador espanhol Miguel de Unamuno se insere no que o
próprio autor chama de atualidade permanente, podemos dizer que
Unamuno é nosso contemporâneo. Portanto, o estudo que aqui se
apresenta propõe: primeiro, pensar a contemporaneidade sob a ótica
unamuniana na encruzilhada trágico-cômica para, a partir daí,
desdobrar esta atualidade permanente a partir do romance Niebla.
PALAVRAS-CHAVE: contemporaneidade, visão, humano, névoa.

ABSTRACT: In the very 21st century, why do we still study authors
from various previous centuries and, supposedly, so far from our
time? What would their work still have to say? Knowing that the
"non-current" continues to arouse our interest, it worths investigating
if a writing which is cronologically far from our time implies a nonpresent time. Miguel de Unamuno presents this subject with the
following finding: "El entretenerse en lo que se llama cuestiones de
actualidad, palpitantes, de urgencia, suele ser no querer afrontar las
de actualidad permanente". (UNAMUNO, 1972, p.167). Would there
be a permanent present time in opposition to a mere present time?
Believing that the Spanish thinker's work falls into what the author
himself callspermanent present time, we may say that Unamuno is
our contemporary. Therefore, the study here presented proposes
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firstly to think contemporaneity from the Unamunian perspective in
the tragic-comic intersection, and then, to unfold this permanent
present time from his novel Niebla.
KEYWORDS: contemporaneity, vision, human, fog.
O DESPONTAR DO CONTEMPORÂNEO NA FUSÃO TRÁGICOCÔMICA
No

prólogo

do

texto

Niebla,

escrito

pelo

personagem

unamuniano Víctor Goti, este declara:
Don Miguel tiene la preocupación del bufo trágico y me
ha dicho más de una vez que no quisiera morirse sin
haber escrito una bufonada trágica o una tragedia bufa,
pero no en que lo bufo o grotesco y lo trágico estén
mezclados o yuxtapuestos, sino fundidos y confundidos
en uno. (UNAMUNO, 2007, p. 43).

Sabendo-se que “o bufão é representado na maioria das
dramaturgias cômicas”, sendo considerado, inclusive, “vertigem do
cômico absoluto” (PAVIS, 1999, p. 34), a bufonada trágica ou
tragedia bufa consiste na fusão do trágico e do cômico.
No Prólogo a San Manuel Bueno, mártir, y tres historias más, os
comentários sobre o que seria o cômico e o trágico podem nos ajudar
a adentrar a questão.
¡La cuestión es pasar el rato! Etimológicamente, el rato
es el rapto, el arrebato. Y la cuestión es pasar el
arrebato, pero sin dejarse arrebatar por él, sin adquirir
compromiso serio, sin comprometerse. De otro modo le
llamamos a esto matar el tiempo. Y matar el tiempo es
la esencia acaso de lo cómico, lo mismo que la esencia
de lo trágico es matar la eternidad. (UNAMUNO, 2009
b, p. 204).

Averiguemos, primeiro, a essência do cômico para Unamuno:
matar o tempo. Mas como pensar o sentido de tempo neste contexto?
Nicola nos diz que, para o vocábulo tempo, “podemos distinguir três
concepções fundamentais: 1.a o tempo como ordem mensurável do
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movimento; 2.a o tempo como movimento intuído; 3.a o tempo como
estrutura de possibilidades.” (ABBAGNANO, 2007, p. 1111).
Não se pretende aqui discorrer filosoficamente sobre as três
concepções temporais (o que o autor já faz em seu dicionário), mas
faz-se uso da primeira e da terceira concepção para buscar apreender
o cômico, o trágico e, consequentemente, a bufonada trágica ou
tragedia bufa.
“¡Pasar el rato!” (Passar o momento!) Passar o rapto, o
arrebato, sem ser arrebatado, eis o que seria matar o tempo. Já nos
encontramos em um determinado momento histórico. Portanto, falar
em rapto em termos temporais seria ser raptado, retirado, de alguma
maneira, do tempo em que nos encontramos historicamente. Mas o
cômico não se deixa arrebatar. Inserido em seu tempo, vai no embalo
das passagens de momentos e, assim, mata o tempo. O cômico é
aquele que já está determinado historicamente, que permanece
ancorado fortemente no seu momento histórico sem se permitir
distanciar-se deste, ser raptado. Esta fixa colagem ao tempo “atual”
acaba por matar o tempo.
Percebemos, assim, que o cômico é aquele que cristaliza a
primeira noção temporal apresentada por Abbagnano, que entende o
tempo como algo mensurável, medido, determinado, matando, então,
a terceira noção temporal apresentada anteriormente (o tempo como
estrutura de possibilidades).
Com relação ao trágico, a essência deste, conforme Miguel de
Unamuno,

é

matar

a

eternidade.

Eis

os

“dois

significados

fundamentais” para eternidade: “1.o duração indefinida no tempo;
2.o intemporalidade como contemporaneidade”. (ABBAGNANO, 2007,
p. 441).

O trágico, pois, mataria a “duração indefinida do tempo” e

a “intemporalidade”. Bom, se o trágico mata a “duração indefinida do
tempo”, ele também vai apreender o tempo de modo definido,
determinado (assim como o cômico).
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A morte da primeira noção de eternidade ainda ganha força
com

a

morte

da

segunda

noção

(intemporalidade

como

contemporaneidade). Conforme HOUAISS (2008, p. 428), intemporal
significa o “que não varia em função do tempo, que está fora de uma
dada realidade”. Mas o prefixo in denota “movimento para dentro”.
(BECHARA, 2004, p. 366).
Faz-se mister, portanto, perguntar: como relacionar o “que está
fora de uma dada realidade” com “movimento para dentro” do
tempo? E este último com o “que não varia em função do tempo”? Só
faz

sentido

essa

contemporâneo

na

relação

se

perspectiva

entendemos

o

unamuniana

intemporal,
de

o

atualidade

permanente.
O que está dentro do tempo não vai variar em função deste,
está fora de uma dada realidade, justamente porque a noção de
eternidade reside na abertura histórica temporal, onde passado,
presente e futuro se encontram, onde não há realidade, mas real
enquanto potência e, portanto, a atualidade é permanente. O
movimento para dentro do tempo pressupõe uma ruptura na
realidade, uma abertura abismática desde o presente histórico, a
permanência e a inesgotabilidade das possibilidades.
Concluimos, assim, que o trágico, matando a eternidade, o
intemporal, o contemporâneo, também mata o tempo enquanto
estrutura de possibilidades. O somente trágico e o somente cômico
matam o tempo enquanto estrutura de possibilidades justamente por
aderirem ferrenhamente ao momento histórico “atual” em que se
encontram, embora cada um a seu modo. Mas se nem um nem outro
isoladamente dá conta do contemporâneo para Unamuno (vale
lembrar que ele defende a fusão dos dois) e ambos residem no apego
à realidade do momento em que se encontram, o que exatamente o
autor está sinalizando? O que implica a noção de contemporaneidade
enquanto atualidade permanente? Como reconhecê-la em uma obra?
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Como encontrá-la? Agamben vai ao encontro de Unamuno ao apontar
a dupla correnteza contemporânea:
Pertence
verdadeiramente
ao
seu
tempo,
é
verdadeiramente contemporâneo, aquele que não
coincide perfeitamente com este, nem está adequado
às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido,
inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através
desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz,
mais do que os outros, de perceber e apreender o seu
tempo. (AGAMBEN, 2009, p. 58).

A colagem total ao tempo em que se está acaba por dificultar
ou até mesmo impedir o reconhecimento temporal de modo mais
abrangente e profundo. A excessiva proximidade impossibilita uma
visão mais ampla, condenando o campo de visão a um horizonte
extremamente pequeno. “[O] contemporâneo (...), dividindo e
interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo
em relação com os outros tempos, de nele ler de modo inédito a
história”. (AGAMBEN, 2009, p. 72). Ora, a relação com os outros
tempos só pode se dar de maneira profícua se há não só proximidade
(inevitável), mas também distanciamento. Portanto, somente na
fusão trágico-cômica dar-se-ia a manifestação do contemporâneo. É
nesta

fusão,

pois,

que

proximidade

e

distanciamento

se

encontrariam. Proximidade por já se estar inserido em seu tempo,
mas não excessiva, mediada por um distanciamento que viabilize
uma nova visão, que permita ver mais profundamente seu tempo
para nele atuar de modo próprio e criativo.
Tanto

os

personagens

considerados

somente

trágicos

ou

somente cômicos na obra de Miguel de Unamuno encontram-se
presos ao seu tempo sem conseguirem distanciar-se efetivamente
deste, mas apenas vislumbrar a fresta das possibilidades. Todos
temem cair no abismo do possível. Não só Emeterio, o cômico, “el
ahorrativo, no caía” 16 (UNAMUNO, 2009 b, p. 82), mas também a

16

O poupador, não caía. Vale notar que Emeterio era aquele que queria poupar-se em todos os sentidos.
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trágica Elvira (de Tulio Montalbán y Julio Macedo) que reconhece a
sua atração aterradora pelo abismo (na figura de Julio Macedo,
aquele que existe como homem “de carne e osso” mas também como
memória viva de seu povo como o lendário Tulio Montalbán ). Eis o
diálogo entre ela e seu pai após o anúncio da chegada de Julio
Macedo:
─ Ay, padre, yo no sé…, no sé si tendré fuerzas…, ese
hombre me aterra…
─ ¡Ese hombre te atrae!
─ ¡Como un abismo…! (UNAMUNO, 2009 b, p. 182).

Inúmeros são os personagens trágicos e cômicos que veem o
abismo, mas demonstram medo de nele cair. Presos a uma dada
realidade, enxergam o lugar das possibilidades e sofrem com não
conseguirem se deslocar do tempo em que se encontram, do lugar
conflitivo de suas entranhas. Ambos, tanto a personagem (a pessoa)
trágica como a cômica, não podem participar de uma zona de
conforto ditada pelo provérbio “o que os olhos não veem, o coração
não sente”. Inquietam-se por enxergarem a abertura temporal
contemporânea e sofrem por permanecerem onde estão.
Se, portanto, uma obra somente trágica ou cômica não permite
a
fabricação de algum distanciamento, é preciso (...) ir
além de si e de seu tempo, romper com ele. (...) Tratase, então, de, desde a atualidade do tempo, conseguir
colocar um pé na extemporaneidade para lidar com o
tempo presente, na inatualidade para lidar com o atual,
no anacrônico para lidar com a cronologia, no ahistórico para lidar com o histórico. (PUCHEU, original,
cedido pelo autor).

Falta ao homem trágico e ao homem cômico colocar um pé na
extemporaneidade / intemporaneidade (conforme definição anterior),
mas o colocar um pé onde não se sente um chão é arriscar cair no
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abismo. A atualidade permanente de Miguel de Unamuno é o
contemporâneo de Agamben, tal qual trabalhado por Alberto Pucheu:
O contemporâneo é o ponto tensivo de fratura entre a
atualidade na qual estamos lançados e a dinâmica
inatual na qual também estamos lançados sem poder
apreendê-la. Enquanto símbolo do contemporâneo,
enquanto
aquele
que
deve
“pagar
a
sua
contemporaneidade com a vida”, o poeta, como o
filósofo, fixando o olhar em seu tempo sem que possa
voltar para tempos pretéritos senão através de sua
contemporaneidade, flagra a fratura do tempo,
buscando suturá-la ou soldá-la com seu próprio
sangue.
Sutura
ou
soldagem
líquida
e,
consequentemente, irrealizável, impossível. (PUCHEU,
original, cedido pelo autor).

O poeta e filósofo Miguel de Unamuno busca uma bufonada
trágica ou uma tragédia bufa, onde o fazer poético só encontraria
espaço na fratura abismática temporal. A busca unamuniana vige no
deslocamento da realidade para o real, ou seja, do já dado (de onde
apenas se pode visualizar a fenda temporal) para o potencial (a
própria fenda). Missão vital que, de acordo com Agamben, tal qual
lido por Alberto Pucheu, paga-se com sangue, perfazendo-se na sua
condição de impossibilidade. Missão vital que, para Miguel de
Unamuno, implica a queda no abismo, também impossível em vida
por acarretar a morte com o impacto da queda.

No

posicionamento diante do impossível, na busca da fusão trágicocômica em sangue, emerge a contemporaneidade de Miguel de
Unamuno. Da veia contemporânea, propõe-se agora adentrar o
romance Niebla.
A imagem da névoa é indefinida, não se fixa em uma forma
específica, mas muda continuamente... Quando há névoa, a visão
não

é

nítida,

faz-se

embaçada,

sem

ser

possível

reconhecer

nitidamente o que se apresenta. Ora se vê uma parte, ora se vê
outra. Portanto, a névoa representa perfeitamente o potencial da
visão humana. O homem não é capaz de ver o todo. Sempre há
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coisas que se desvelam aos seus olhos e outras que se ocultam,
havendo intercâmbio constantemente.
Em Névoa (de Miguel de Unamuno), o título já nos introduz no
universo da obra: a visão própria do homem, ou seja, o homem já
está mergulhado em seu campo de visão. Névoa é o nosso ver, o
nosso ser. É o mover embaçado e ininterrupto do ar. Vale pensar com
Bachelard:

“...

o

epíteto

que

mais

próximo

se

encontra

do

substantivo ar é o epíteto livre” (grifo do autor) (BACHELARD, 2001,
p.8). “Efetivamente, com o ar o movimento supera a substância. Não
há substância senão quando há movimento”. (BACHELARD, 2001,
p.9). O homem, então, sendo névoa, sendo movimento, encontra sua
substância e corresponde à sua liberdade. Aventuremo-nos, agora, na
névoa chamada Augusto, personagem principal da obra Niebla de
Unamuno.
Inicia-se

a

obra

Niebla

com

Augusto

à

porta

de

casa

questionando-se para onde vai. “E agora, para onde vou? Saio para a
direita ou para a esquerda?” (UNAMUNO, 1989, p. 24). Ao início da
peça, conforme se nota pela transcrição acima, Augusto está livre,
sendo um “passeador da vida”. (UNAMUNO, 1989, p. 24). Em
seguida, uma moça de belos olhos o atrai. Assim, ele se encontra
seguindo-a até sua casa. Ao vê-la entrar, resolve perguntar à porteira
a respeito da moça e, então, descobre seu nome (Eugenia) e alguns
detalhes de sua vida pessoal.
A partir daí, a vida de Augusto muda. Os questionamentos o
tomam com mais frequência, mas as respostas nunca aparecem
definitivas. Ele se inquieta. As perguntas continuam disseminando-se.
Porém, as perguntas que se faz perdem sua profundidade quando
Augusto passa a posicionar-se fora de si. A postura essencialmente
equivocada na compreensão nebulosa de nosso protagonista não lhe
permite fazer as perguntas essenciais. Buscando uma finalidade para
sua vida e crendo encontrá-la em Eugenia, Augusto deixa de perfazer
um caminho próprio.
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“Graças a Deus” ─ dizia consigo mesmo a caminho da
Avenida da Alameda ─, “graças a Deus sei para onde
vou e que tenho para onde ir! Essa minha Eugenia é
uma bênção de Deus. Já produziu uma finalidade, um
ponto final em minha vagabundagem pelas ruas...”
(UNAMUNO, 1989, p. 30).

A certeza de Eugenia como um fim se repete na mente de
Augusto: “Minha vida já tem uma finalidade, já tenho uma conquista
a realizar. Ó Eugenia, minha Eugenia, tu hás de ser minha!”
(UNAMUNO, 1989, p. 31). Complicado falar em finalidade para a vida
de um homem. A finalidade já implica algo exterior, aponta para
objetivos a serem alcançados no âmbito externo. Não que não
devamos traçar objetivos durante nossa existência, mas temos que
tomar cuidado para não nos iludirmos com a crença arraigada e vazia
da imprescindibilidade preponderante das finalidades. Antes de
buscarmos finalidades fora, talvez seja mais humano voltar os olhos
para dentro e fazer da busca do que nos é próprio a nossa finalidade,
ou melhor, o que nos dá sentido. “Dizem que vim realizar não sei que
fim social, mas sinto que eu, do mesmo modo de cada um de meus
irmãos, vim realizar-me, viver”. (UNAMUNO, 1996, p.11-12). Uma
finalidade só valeria se o próprio homem se instaurasse como fim.
Retomemos, pois, à névoa Augusto.
Augusto, ao querer crer em Eugenia como sua finalidade, acaba
por esquecer-se de sua condição de passeador da vida e, de certo
modo, por rotular Eugenia como um objeto, quiçá um capricho seu.
Vejamos este movimento.
Ao início do texto, o narrador nos disse que “Augusto não era
um andante, mas um passeador da vida”. (grifo nosso) (UNAMUNO,
1989, p. 24). Os sufixos das duas palavras em destaque trazem a
ideia de agente da ação: andante é aquele que anda, passeador é
aquele que passeia. E com relação aos radicais das palavras? Ambos
apontam para verbos: o primeiro para andar, o segundo para
passear. Qual é a diferença entre os dois?
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A ação de andar nos parece algo comum. Anda-se, geralmente,
todos os dias.

Anda-se de um lugar a outro. Anda-se para se

alcançar um determinado lugar, um fim. A ação de passear, por outro
lado,

não

é

comum

para

referir-se

às

atividades

diárias.

Normalmente, passeia-se nas férias, nos fins de semana. Quer-se
encontrar prazer em um passeio. O passeio é o próprio fim. Enquanto
andar pressupõe um movimento contínuo, repetido de pernas e pés,
passear pressupõe pausar para se admirar a beleza da paisagem,
para ver o que se mostra.
Vale trazer alguns comentários de Valéry (1999) sobre o andar
e o dançar (ambos movimentos que dependem dos mesmos
membros) para se pensar o andar e o passear de Augusto:
O andar (...) visa um objeto preciso. É um ato dirigido
para alguma coisa à qual é nossa finalidade juntarmonos. São circunstâncias pontuais, como a necessidade
de um objeto, o impulso de meu desejo, o estado de
um corpo, de minha visão, do terreno etc. que ordenam
ao andar seu comportamento, prescrevem-lhe sua
direção, sua velocidade e dão-lhe um prazo limitado.
(...)
A dança é totalmente diferente. É, sem dúvida, um
sistema de atos; mas que têm seu fim em si mesmos.
Não vão a parte alguma. Se buscam algum objeto, é
apenas um objeto ideal, um estado, um arrebatamento,
um fantasma de flor, um extremo de vida, um sorriso ─
que se forma finalmente no rosto de quem o solicitava
ao espaço vazio.
Não se trata, portanto, de fazer uma operação limitada,
cuja finalidade está situada em algum lugar no
ambiente que nos cerca; mas sim de criar e de manter,
ao exaltá-lo, um certo estado, através de um
movimento periódico que pode ser executado no
mesmo lugar; movimento que se desinteressa quase
inteiramente da visão, mas excitado e regulado pelos
ritmos auditivos. (grifo do autor). (VALÉRY, 1999, p.
204).

Com relação ao andar, já comentamos que é uma ação que
busca um determinado fim fora dela, consequentemente, terá um
“prazo limitado”. Assim que se alcança a finalidade proposta, deixa-se
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de andar. O resultado alcançado acaba por anular a ação de andar. O
importante não é a ação em si, mas o que se alcança com ela. O foco
é o fim, o que se encontra puramente no âmbito exterior.
Ao movimento contínuo e repetido de pernas e pés, Valéry
contrapõe a dança, afirmando que esta tem seu fim em si mesma, é
plena de si. No dançar, não há nada exterior que se busque, mas é
no próprio corpo que se busca a criação do movimento, um embalo
arrebatador. O âmbito exterior perde a primazia. A procura pela
sensação exaltada de um estado em si mesmo baliza a condição
ilimitada da dança. Há um prazer que se justifica a si mesmo. No ato
de passear, também é o prazer que está em questão. Do mesmo
modo que a dança não encontra uma justificativa fora dela (como já
dito, ela se realiza em si mesma), o passeio se justifica pelo próprio
passeio. Não se quer (ou não se deveria) buscar uma finalidade fora,
o passeio só faz sentido se nos transforma internamente, se nos
conduz a um outro estado, se nos arrebata.
Mas se a dança é um “movimento que se desinteressa quase
inteiramente da visão” e é algo “excitado e regulado pelos ritmos
auditivos”, no passeio não é isto o que acontece. Os ritmos auditivos
podem estar presentes no passeio sim, mas a visão não é deixada de
lado, pelo contrário, ela se institui como sentido fundamental na ação
de passear. Se na dança, a prevalência do exterior (do andar) passa
a ser substituída pelo predomínio do interior, pela exaltação de uma
sensação, pela procura de descoberta e manutenção de um estado,
no passeio, exterior e interior se fundem. No ato de passear, nem
externo nem interno impera. Um “passeio” que foque só no externo
não é passeio, é apenas uma andança. Um “passeio” que despreze o
externo e mergulhe somente no seu interior, é dança.
É, pois, na qualidade de passeador, daquele que passeia, que
se pode juntar externo e interno, que se encontra prazer, estado
exaltado em si mesmo na observação do externo e no mergulho
neste. É na qualidade de passeador que a vida não tem uma
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finalidade fora do homem (como o andar pressupõe), nem somente
neste (como a dança, tal qual Valéry instaura), mas encontra sentido
no

diálogo

pleno

vital,

onde

homem,

natureza

e

cultura

se

encontram. É no passear que se dá o contemporâneo. Justamente
por não se fixar no aqui e agora (ou seja, no próprio homem
histórico), mas, não saindo deste tempo e lugar, lançar-se também
em outros tempos e lugares através do que se apresenta, seja a
natureza em movimento, seja a arte humana.
Augusto, ao início, era um passeador da vida, aquele que fazia
da vida um passeio, que tinha prazer em deter-se e ver. Com o
aparecimento de Eugenia, o passeio vai perdendo o status de passeio
e vai adquirindo um suposto rumo, vai-se encontrando uma finalidade
externa, vai-se conjugando o verbo “andar”.
Outra consequência mencionada da visão de Eugenia como uma
finalidade de Augusto é o fato de esta ser vista como um objeto, não
como uma pessoa. Nem Augusto, nem os tios de Eugenia (com quem
ela morava) nem o namorado da menina respeitavam-na em sua
singularidade, em sua maneira de ser. Todos queriam, cada um a seu
modo, impor-lhe o que lhes parecia melhor. Vale transcrever alguns
trechos que refletem tal posição:
Era só o que faltava! O filho de Dona Soledad... Acho
que o senhor vai me ajudar a tirar dessa mocinha um
pequeno capricho que meteu na cabeça (...) Pois bem,
meu senhor Dom Augusto. Temos um pacto selado.
Parece-me uma excelente pessoa, muito educado, de
boa família, com rendimentos mais do que regulares...
Nada, nada... A partir de hoje, o senhor é meu
candidato. (UNAMUNO, 1989, p. 46-47).
─ Mas todos sabem que a senhorita é uma excelente
professora...
─ Procuro cumprir o melhor possível o meu dever
profissional, e como tenho de ganhar a vida...
─ Quanto a ter de ganhar a vida... ─ começou a dizer
Don Fermín.
─ Bem, já chega ─ interrompeu a tia. ─ O senhor Dom
Augusto já está informado de tudo...
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─ De tudo? Mas, tudo, o quê? ─ perguntou Eugenia com
voz áspera, movendo-se rapidamente para levantar-se.
─ Sim, sobre a hipoteca...
─ Como? ─ indagou a sobrinha, levantando-se de um
salto. ─ Mas, o que é isto? Que significa tudo isto, qual
o propósito desta visita? (UNAMUNO, 1989, p. 54).

Eugenia era exposta sem querer sê-lo. Chegava-se ao ponto de
todos se meterem em sua vida, darem palpites que acreditavam
corresponderem ao modo certo de atuar e agirem no âmbito de sua
vida sem lhe perguntarem o que pensava a respeito, o que se
exemplifica quando Augusto quita as dívidas de Eugenia (deixadas
pelo pai) sem consultá-la a respeito do caso. Quando Augusto
assume que seu fim é Eugenia, ao mesmo tempo em que ele “abre
mão” de seu ser, ele não quer que o outro seja. Assim, Augusto fazse inteiramente cego: não vê o que está nele nem o que está além,
não sabe o que está dentro de si nem o que está fora.
A ironia atinge seu ápice ao final do texto. A finalidade de
Augusto realmente culmina em seu fim. Após inúmeras conjeturas e
tentativas diversas por parte de Augusto, ele chega a ter o aparente
aval de Eugenia para a consumação do casamento entre eles.
Eugenia ainda lhe diz que seu antigo namorado (Maurício) a está
perseguindo e que este lhe afirma que só a deixará em paz quando
ela interceder por ele pedindo a seu futuro marido (Augusto) que lhe
consiga um emprego. Augusto crê na versão da noiva e a atende,
enviando Maurício para trabalhar bem longe. Três dias antes da data
marcada para o casamento, Augusto recebe uma carta de Eugenia
informando-lhe que partiu com Maurício.
Conforme já mencionado, durante toda a obra percebe-se o
contínuo intento de fazer de Eugenia finalidade de outrem, buscando
matar-lhe seus reais desejos. A moça percebe o complô e faz uso
disso para alcançar o que quer, dissimulando o quanto for necessário.
Ela dá vazão às figurações dos outros em proveito próprio. Se não
era possível dialogar (já que os demais não lhe ouviam, apenas lhe
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impunham suas verdades), ela vislumbra no contexto no qual se
encontrava a possibilidade de utilizar os outros para realizar-se.
Assim, grande ironia: é Augusto que passa a ser o meio pelo qual ela
chega a seu fim. Eugenia age na aparente passividade e dá fim à
cega imposição alheia. Ela enxerga seu caminho e o persegue. De
finalidade aos olhos de Augusto, Eugenia passa a ser para este
inapreensível, névoa que se esvai. A névoa força-o a visão.
Augusto se cegou ao abandonar sua condição de passeador e
insistir em ser mais um andante. A crença em uma finalidade exterior
baliza seu fim. A ânsia que tinha de procurar respostas exatas para
tudo naufraga. Ao buscar uma finalidade além de si, perdeu a
capacidade de enxergar / enxergar-se. Quando Eugenia se vai, com
ela vai seu referencial de finalidade externa. O fim agora passa a ser
ele mesmo. A visão retorna. E com ela o passeio.
Mas volta-se ao passeio justamente quando este está prestes a
terminar. A névoa, como sempre, prevaleceu, “a névoa da qual
brotou

e

à

qual

reverteu...”

(UNAMUNO,

1989,

p.

186).

O

personagem Augusto sucumbe. O ar vence com sua ironia essencial:
o de nunca configurar-se. Aos olhos dos homens, somente a névoa.
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UMA RELEITURA DA TRADIÇÃO A PARTIR DE CAIM
(DE JOSÉ SARAMAGO) ∗
CORREIA, Cristiane Agnes Stolet
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RESUMO: O presente artigo se tece a partir da obra Caim (de José
Saramago). A pergunta que se instaura para norteamento do texto
que aqui se apresenta é: O que é isto – o homem? Sendo Caim uma
nova releitura / escritura da já conhecida narrativa bíblica, o velho
que se quer pleno é o que clama por ser descoberto. Assim, foram
selecionadas algumas características da obra em questão (em
contraposição ao mito bíblico) para adentrar-se a natureza humana e
repensar novos direcionamentos possíveis. Da veia irônica do texto
de Saramago vislumbra-se um novo olhar. Voltando-se à tradição,
tem-se a possibilidade de renová-la e fazer despontar um horizonte
outro. Reconhecendo a significativa simbologia da origem do homem
na figura de Caim, busca-se pensar a natureza humana e reivindicar
uma nova humanidade.
PALAVRAS-CHAVE: Caim, homem, releitura, tradição, humanidade.

ABSTRACT:
The
present
article
is
woven
from
José
Saramago's Caim, and it is guided by the following question: What is
it - the man? Being Caim a new rereading|writing of the well-known
biblical narrative, the old one who wants to be complete is the one
who cries out for being unveiled. Accordingly, some features of the
work in question were selected - in contrast to the biblical myth - to
penetrate human nature and rethink new possible directions. From
the irony in Saramago's text, a fresh perspective arises. Turning to
tradition, it is possible to renew it and have a new horizon emerge.
Recognizing the significant symbology of the origin of the man in
Caim's figure, the aim is to think human nature and claim a new
humanity.
KEYWORDS: Caim, Man, rereading, tradition, humanity.
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O INSTAURADO POR CAIM
De acordo com o próprio Gênesis,
Caim é o primeiro homem nascido do
homem e da mulher; é o primeiro
cultivador; é o primeiro sacrificador
cuja oferenda não é bem aceite por
Deus; é o primeiro assassino; é o
revelador da morte: jamais, antes do
seu fratricídio, se tinha visto o rosto
de um homem morto. Caim é o
primeiro errante à procura de uma
terra fértil e o primeiro construtor de
uma
cidade.
(CHEVALIER;
GHEERBRANT, 1982, p. 143).

Tais observações trazem à tona o caráter originário do homem,
que se encontra em Caim. Nele reside nossa origem humana, já que,
de acordo com a conhecida narrativa, Caim é o primeiro ser humano
a nascer da união entre um homem e uma mulher. Daí a releitura do
mito estar dotada da possibilidade de resgate da nossa ancestralidade
radical. Afinal,
a origem não está situada apenas num passado
cronológico: ela é contemporânea ao devir histórico e
não cessa de operar neste, como o embrião continua a
agir nos tecidos do organismo maduro e a criança na
vida psíquica do adulto. (AGAMBEN, 2009, p. 69).

Portanto, resta-nos enxergar e pensar esta origem desde ela
mesma. Em primeiro lugar, faz-se imprescindível apreender o sentido
de seu nome. “O seu nome significa posse. (...) Mas a posse com que
ele sonhou foi a da terra e, antes de mais, da posse de si mesmo a
fim de possuir o resto.” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1982, p. 143).
Por que Caim pretende antes de qualquer coisa “a posse de si
mesmo”? Talvez por sentir que, na sua condição de homem, deva
corresponder imediatamente e sempre ao sendo que lhe é próprio e
que, somente a partir deste passo inaugural em direção a si mesmo,
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poderá adentrar verdadeiramente seu caminho no mundo. Vejamos
as multiplicidades que Caim assume no decorrer de suas andanças.
“É o primeiro cultivador.” Caim cultiva a terra, trata a terramãe e dela tira seu alimento, seu sustento, além de ofertar as
colheitas aos que delas necessitam. A primeira e a segunda geração
da família de Adão e Eva retiram do ventre da terra as substâncias
necessárias para o próprio florescer. A terra é cultivada por Caim.
Terra: solo fértil que produz alimento, solo fértil que se converte em
homem. Daí Caim, sendo o primeiro cultivador, cultivar a terra do
sendo humano.
“É o primeiro sacrificador cuja oferenda não é bem aceite por
Deus.” Pode-se pressupor que a insatisfação de Deus se deva ao fato
de a oferenda de Caim não ser total. Ele dedicava uma parte ao
sacrifício divino e guardava outra para a alimentação familiar. Se
assim o for, Caim fora castigado por ser prevenido e justo. Mas é a
discriminação de Deus que lança Caim em uma via propriamente
humana, tendo este “para enfrentar a sua própria presença de
homem”. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1982, p. 143), o que ratifica a
sua condição de cultivador. “Caim revoltou-se, não só por ele, mas
sim por todos vós. Por todos aqueles que não aceitam esse mistério
de predestinação que divide os homens em rejeitados e eleitos.”
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1982, p. 143).
A ação de Caim talvez encontre suas bases nas perguntas
seguintes. Que pai celestial é esse que trata de modo diferente seus
filhos? Por que a segregação quando tudo é um? É contra a atitude
do senhor incoerente com a dinâmica harmônica do universo que
Caim se rebela. Inconformado com a injustiça divina, age para
mostrar sua insatisfação. Na impossibilidade de matar Deus (haja
vista sua condição de imortal), mata o preferido de Deus (seu irmão
Abel) que também lhe é caro. Eis o apogeu do protesto de Caim no
mito bíblico.
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Com a realização do assassinato pelas próprias mãos, Caim “é o
primeiro

assassino;

é

o

revelador

da

morte.”

(CHEVALIER;

GHEERBRANT, 1982, p. 143). É por Caim que o homem tem o
primeiro contato com a morte, já que este a antecipa. Ele representa,
pois, a concretização de nossa mortalidade.
Pelo crime de fratricídio cometido, Deus resolve marcá-lo na
testa e puni-lo com a errância. Assim, Caim torna-se “o primeiro
errante à procura de uma terra fértil e o primeiro construtor de uma
cidade.” Em outras palavras, o primeiro a errar pelo próprio caminho,
a descobrir-se e a obrar. Eis nossa origem humana.
O MITO DE ADÃO E EVA
O texto Caim, de José Saramago, inicia-se com Adão e Eva no
paraíso. Todos os animais emitiam seus próprios sons, ao passo que
os dois seres humanos viviam sem manifestarem verbalmente a
linguagem. Assim sendo, Deus, “num acesso de ira (...) correu para o
casal e, um após outro, sem contemplações, sem meias-medidas,
enfiou-lhes a língua pela garganta abaixo.” (SARAMAGO, 2009, p.9).
O narrador supõe que o objetivo
do violento empurrão dado pelo senhor às mudas
línguas dos seus rebentos fosse pô-las em contacto
com os mais profundos interiores do ser corporal, as
chamadas incomodidades do ser, para que, no porvir,
já com algum conhecimento de causa, pudessem falar
da sua escura e labiríntica confusão a cuja janela, a
boca, já começavam elas a assomar. (SARAMAGO,
2009, p. 10).

Inaugura-se, assim, o homem, que se perfaz na linguagem.
Afinal, “a linguagem é o que faculta o homem a ser o ser vivo que ele
é enquanto homem.” (HEIDEGGER, 2003, p. 7). Com a possibilidade
de eclosão do verbal, o homem entra profundamente no domínio da
linguagem e adquire a capacidade de pensar desde a própria.
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“Pensar desde a linguagem significa alcançar de tal modo a fala
da linguagem que essa fala aconteça como o que concede e garante
uma morada para a essência para o modo de ser dos mortais.”
(HEIDEGGER, 2003, p. 10). Com a linguagem, o homem encontra sua
morada essencial e se perfaz no propriamente humano no limite da
mortalidade.
Alguém poderia intervir neste momento e dizer que, de acordo
com o mito de Adão e Eva, estes só se fizeram mortais com a
ingestão do fruto proibido da árvore do bem e do mal. Então, por que
a linguagem “garante uma morada para a essência para o modo de
ser dos mortais” ao referir-se ao momento inicial tranquilo do
paraíso? Emmanuel Carneiro Leão pode ajudar-nos nesta resposta:
No texto e contexto do mito, nada se diz de uma
imortalidade primitiva. Pelo contrário, no versículo 19
do terceiro capítulo, se afirma expressamente que, por
ter sido formado da terra, o homem voltará para a
terra. Morrer é a herança inelutável de tudo que vive. A
terra, donde o homem sai ao nascer e para onde
retorna ao morrer, é o país da imanência humana.
(LEÃO, 2002, p. 201).

Ora, então o homem já está condenado à morte desde sua
criação, assim como todos os seres viventes. O que acontece quando
ele come do fruto proibido é que ele passa a ter consciência da sua
condição de mortal.
A morte humana, estrutura do homem como homem,
não é a morte biológica, o simples deixar de viver. A
morte humana é saber aceitar a morte. O homem é o
único ser vivo que sente a sua morte. Esse sentir a
morte como a impossibilidade de suas possibilidades e
ao mesmo tempo como a extrema possibilidade de suas
possibilidades transforma-lhe a vida. Desde que se
tornou homem, o homem morre a cada instante de sua
vida. Desde então a morte do homem é viver a morte.
Nesse sentido a morte se instaurou na vida do homem
a partir do dia em que comeu do fruto proibido. (LEÃO,
2002, p. 207).
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Além de dita morte, a ingestão do fruto proibido também
condenou o homem ao trabalho. “Novamente uma expressão de
humanidade. Os animais não trabalham. Trabalhar é cuidar de si pela
integração no presente de futuro e passado.” (LEÃO, 2002, p. 207).
“A mulher é castigada com os sofrimentos da gestação e as dores do
parto. Uma condição caracteristicamente humana. Os animais não a
manifestam.” (LEÃO, 2002, p. 206). O mais significativo é notar “que
os castigos não são outra coisa do que o reconhecimento da própria
hominização do homem.” (LEÃO, 2002, p. 206). Tal fato se expressa
nitidamente com a vergonha que Adão e Eva sentem por estarem
nus.
O

reconhecimento

humano

se

deu

com

a

árvore

do

conhecimento. A caminhada da humanidade se inicia.
ENTREABRINDO
SARAMAGO

O

MITO

DE

CAIM

NA

OBRA

DE

JOSÉ

Conforme visto nas seções anteriores, o mito de Adão e Eva
introduz o homem no mundo, o que se revela concretamente com a
figura de Caim.
Na obra de Saramago, o personagem Caim questiona sempre
os desígnios do Senhor. Ele não aceita simplesmente o que lhe é
imposto apenas por partir de Deus, ou seja, por alguém que possui
mais poder e, portanto, tem autoridade de mando.
Tal visão de Deus remete às relações humanas que vêm
estabelecendo-se no nosso mundo em detrimento das relações vitais.
Desde os primórdios da História, nota-se um forte impulso humano
para dominar. Uns escravizando outros. Durante muito tempo a
escravidão se deu de forma lícita, quando não havia espaço para se
questionar abertamente sua procedência. Atualmente, a escravidão
não é mais permitida. Ainda assim, muitos continuam subalternos e
presos às amarras de uma imposição desumana e vertiginosa. Deus,
na obra de Saramago, representa justamente isso: a determinação
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imputada que amputa. Hoje, ao menos teoricamente, pode-se e
deve-se denunciar. Caim coloca esta denúncia em prática.
Na versão de Saramago, Caim vê e acompanha várias
narrativas

(encontradas

na

Bíblia

e

em

textos

considerados

apócrifos). Sigamos, pois, seus passos, na busca de reinaugurarmos
os nossos.
“Caim, sem saber como nem quando, tinha achado um
caminho.” (SARAMAGO, 2009, p. 44). Tal caminho fez com que
chegasse à “terra de nod”, que significa “terra da fuga ou terra dos
errantes”. (SARAMAGO, 2009, p. 45). Lá encontrou trabalho. Ainda
que não lhe parecesse justo, não tinha outra opção senão aceitar a
função de pisar o barro, somente assim poderia ter um lugarzinho na
cidade para dormir e algo para comer. Acontece que Lilith, a senhora
da cidade, deseja Caim e quer que ele seja o guardião do seu quarto
e que compareça frequentemente em sua cama. A ordem está dada e
tem que ser cumprida. Porém, o que inicialmente se dá no âmbito do
mandar e do obedecer, em muito pouco tempo se transforma em
vontade de Caim, em livre agir. Ambos passam a compartilhar do
mesmo desejo. “Tudo acaba, porém, tudo tem o seu termo.”
(SARAMAGO, 2009, p. 55). Caim, como caminhante que é, deve
partir.
Após algum tempo de caminhada, depara-se com um homem
que conduz seu filho para o sacrifício. Reage.
Que vai você fazer, velho malvado, matar o seu próprio
filho, queimá-lo, (...) Foi o senhor que o ordenou, foi o
senhor que o ordenou, debatia-se abraão, Cale-se, ou
quem o mata aqui sou eu, desate já o rapaz, ajoelhe e
peça-lhe perdão, Quem é você, Sou caim, sou o anjo
que salvou a vida a isaac. (SARAMAGO, 2009, p. 80).

Caim não entende nem aceita tamanha submissão impensável
de Abrãao. Sacrificar o filho porque outro manda que o faça? Os
nomes não são poupados ao pai desnaturado. E que mania é essa a
de Deus de estar sempre testando seus filhos? Se ele já os conhece
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(já que os criou à sua imagem e semelhança) não precisa fazê-lo. Da
aversão a ambas as atitudes paternas, Caim é conduzido ao episódio
da Torre de Babel.
“Estavam doidos de desesperação porque falavam e não
conseguiam entender-se, como se estivessem surdos e gritassem
cada vez mais alto, inutilmente.” (SARAMAGO, 2009, p. 85). Tal visão
delineia em boa medida o contexto em que nos encontramos. Há um
excesso de tudo, um excesso desnorteado, sem sentido. Parece a voz
de Heráclito a ecoar: “Ignorantes: ouvindo, parecem surdos.” “Não
sabendo ouvir, não sabem falar.” (COSTA, 2002, p. 197). Quando
será que nos confrontaremos com nossa fonte primordial em vez de
nos

perdermos

em

divagações

tolas

e

alheias?

Quando

reconheceremos que a reprodução incessante de línguas não nos
levará ao lugar de onde viemos? Quando voltará “a língua, e mais
nada”? (SARAMAGO, 2009, p. 85).
A busca pelas respostas continua. Daí Caim ir para a cidade de
Sodoma e presenciar o terror que se abate sobre esta e Gomorra. A
promessa de Deus a Abrãao, segundo a qual as pessoas da cidade só
seriam poupadas caso houvesse dez inocentes, não é cumprida.
Abrãao não se dá conta, mas Caim não se cala: “As crianças (...)
aquelas crianças estavam inocentes.” (SARAMAGO, 2009, p. 97). A
injustiça aumenta ainda mais sua revolta.
A paralisação da mulher de Lot em uma estátua de sal por
haver desobedecido a ordem do senhor e olhado para trás também é
motivo de questionamento de Caim. Por que punir a curiosidade? Não
seria esta o mote inicial para a busca humana? Então o homem não
deveria deixar-se instigar pela curiosidade, não deveria caminhar?
Não. Isto Caim não pode admitir. A curiosidade, sendo “a vontade de
aprender”, “o desejo de conhecer” (HOUAISS, 2008, p. 206),
encontra-se no âmago do ser humano. Lástima que nem todos
atendem a este clamor. Caim, curioso de si mesmo, prossegue.
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A próxima parada de nosso personagem se dá no deserto do
Sinai com o episódio no qual Moisés vai ao monte falar com Deus.
Pois bem. Moisés está no monte. Como ele demora bastante, o povo
se inquieta e pede a Aarão que faça uns deuses que o guiem. Desta
forma, este reúne todo o ouro que o povo tem e funde-o em um
bezerro. Inicia-se uma festa em honra ao senhor no dia seguinte.
Quando Moisés retorna e entra no acampamento, vê o que sucede.
Destrói o bezerro.
Então moisés postou-se à entrada do acampamento e
gritou, Quem é pelo senhor, junte-se a mim. Todos os
da tribo de levi se juntaram a ele, e moisés proclamou,
Eis o que diz o senhor deus de israel, pegue cada um
numa espada, regressem ao acampamento e vão de
porta em porta, matando cada um de vocês o irmão, o
amigo, o vizinho. E foi assim que morreram cerca de
três mil homens. O sangue corria entre as tendas como
uma inundação que brotasse do interior da própria
terra, como se ela própria estivesse a sangrar (...) Não
bastavam sodoma e gomorra arrasadas pelo fogo, aqui,
no sopé do monte sinai, ficara patente a prova
irrefutável da profunda maldade do senhor, três mil
homens mortos só porque ele tinha ficado irritado com
a invenção de um suposto rival em figura de bezerro,
Eu não fiz mais que matar um irmão e o senhor
castigou-me, quero ver agora quem vai castigar o
senhor por estas mortes, pensou caim. (SARAMAGO,
2009, p. 100-101).

Vale ressaltar o fato de estarem adorando um bezerro de ouro.
“O ouro é um tesouro ambivalente. Se o ouro-cor e o ouro-metal
puro são símbolos solares, o ouro-moeda é um símbolo de perversão
e de exaltação impura dos desejos.” (CHEVALIER; GHEERBRANT,
1982, p. 496). Na época da narrativa, o ouro ainda não havia
adquirido o valor monetário com que o designamos nos dias atuais.
Sendo “considerado na tradição como o mais precioso dos metais”
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1982, p. 495), remetia à luz solar, à
iluminação que se pretendia alcançar com o divino. Mas parece que
Deus estava cego. Não querendo ver a pureza e a profundidade de
seu povo, ordena que uns matem os outros. A matança em nome de
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Deus,

infelizmente,

atravessa

os

tempos

e

persiste

inacreditavelmente até nossos dias.
O símbolo inicial do bezerro de ouro se perdeu e se vestiu de
seu valor monetário, adquiriu o poder de comércio. Hoje, adora-se o
dinheiro, o capital tornou-se a fonte de tudo. A ditadura do ouro
impera. Respondendo ao pensamento de Caim: Talvez o castigo de
Deus por haver cometido tantos crimes seja a permanência do
bezerro de ouro. Porém, uma vez mais, quem paga por isso somos
nós.
Em todo o Antigo Testamento, encontram-se narrativas de
guerras, mortes, assassinatos e atrocidades cometidas em nome do
senhor ou feitas por ele mesmo. Em Caim, diz-se que este expressivo
número de mortes em tão pouco tempo (como tantos episódios
bíblicos nos mostram) é o que induz a este estímulo para as relações
com fins reprodutivos. Ironia aguçada que denuncia o abuso do
Senhor que já quer colocar finalidade em tudo, reduzir as relações
humanas a um fim, instaurando, assim, o fim do próprio humano.
Sorte que vozes como a de Caim ainda se fazem escutar: “A
contrário do que costuma dizer-se, o futuro já está escrito, o que nós
não sabemos é ler-lhe a página.” (SARAMAGO, 2009, p. 128). A
pergunta de Lilith completa: “E que pensas do facto de teres sido
escolhido para viveres essa experiência”. Somos escolhidos por
questões que passam a ser nossas e que permitem que nos
experienciemos. Ler as páginas do futuro, tal como diz Caim, nada
mais é que corresponder ao clamor do que somos e atender ao
chamado do caminho.
No caminho de Caim, a pedra que ele encontra é Deus e, do
confronto final, emerge uma nova interpretação que contribui para
que nos afundemos mais e mais naquilo que nos é próprio. Trata-se
do episódio da arca de Noé. Sabe-se que Deus avisa a Noé que
haverá um grande dilúvio, ordena-lhe que construa uma arca, reúna
uma amostra (um casal) de cada animal existente no planeta e,
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quando for anunciado, entre na arca com sua família e os animais. Na
obra de Saramago, Caim se mete na história, consegue a permissão
de Deus para entrar na arca também e acaba mudando o rumo dos
projetos do Senhor.
O ódio que sentia por Deus aumentava diante das visões que
acumulava. Somou-se a isso mais ódio, agora por Noé, o homem
escolhido por Deus para dar continuidade à humanidade . A
“gotad´água” foi o tratamento totalmente desrespeitoso que este deu
a uma de suas noras depois de morta.
Uma das noras de noé, a mulher de cam, havia morrido
num acidente. (...) Havia uma grande necessidade de
mão-de-obra na barca (...) de pessoal de limpeza.
Centenas, para não dizer milhares de animais, muitos
deles de grande porte, enchiam a abarrotar os porões e
todos cagavam e mijavam que era um louvar a deus.
Limpar aquilo, baldear toneladas de excrementos todos
os dias era uma duríssima prova para as quatro
mulheres, uma prova física em primeiro lugar, pois dali
saíam exaustas as pobres, mas também sensorial, com
aquele insuportável fedor a merda e urina que
traspassava a própria pele. Foi num desses dias de
tempestade, com a arca a ser sacudida pela tormenta e
os animais a atropelarem-se uns aos outros, que a
mulher de cam, tendo escorregado no chão imundo, foi
acabar sob as patas de um elefante. Lançaram-na ao
mar tal como se encontrava, ensanguentada, suja de
excrementos, um mísero despojo humano sem honra
nem dignidade. Por que não a limparam antes,
perguntou caim, e noé respondeu, Vai ter muita água
para se lavar. A partir deste momento e até ao final da
história, caim irá odiá-lo de morte. (SARAMAGO, 2009,
p. 164-165).

Inflado de ódio, repulsa e inconformismo, Caim mata os
homens e as mulheres que estão na arca (com exceção de Noé) na
vontade de matar Deus. Noé, ao dar-se conta do que houve,
desespera-se e, atiçado por Caim, suicida-se, atirando-se ao mar.
Finalmente, a arca encontra terra firme e ouve-se a voz de Deus
dizendo que todos saiam. Os animais o fazem. Deus chama por Noé e
depara-se com Caim.
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Onde estão noé e os seus, perguntou o senhor, Por aí,
mortos, respondeu caim,
Mortos, como mortos,
porquê, Menos noé, que se afogou por sua livre
vontade, aos outros matei-os eu, Como te atreveste,
assassino, a contrariar o meu projecto, é assim que me
agradeces ter-te poupado a vida quando mataste abel,
perguntou o senhor, Teria de chegar o dia em que
alguém te colocaria perante a tua verdadeira face,
Então a nova humanidade que eu tinha anunciado,
Houve uma, não haverá outra (...) o mais natural é que
tenham argumentado um contra o outro uma vez e
muitas, a única coisa que se sabe (...) é que
continuaram a discutir e que a discutir estão ainda.
(SARAMAGO, 2009, p. 172).

Vale destacar que o que deixa Deus indignado é apenas ter sido
contrariado, ele não lamenta verdadeiramente pelos seus filhos. O
que revolta Caim, entretanto, é a falta de humanidade que permeia
não

só

as

ações

do

homem

como

também

as

de

Deus.

Observa-se que, de acordo com a narrativa, os dois ainda estão
discutindo. Ainda não houve vencedor. De um lado, o egoísmo, a
autoridade, a imposição do que governa ao que é governado, que se
querem fazer soberanos; do outro lado, o questionar e o agir dentro
do horizonte próprio do homem. A batalha continua. Que façamos a
vitória do essencialmente humano! Afinal, “toda alma livre é
imperatriz”! (ASSIS, 2008, p. 144).
Se Deus (com tudo o que simboliza na obra de Saramago) não
consegue impedir que Caim vá “aonde a sua vontade o leve e” faça
“o que entender” (SARAMAGO, 2009, p. 119), nós, com o Caim que
há originariamente em cada um de nós, também podemos caminhar
com passos próprios.
AS MINÚSCULAS NOS NOMES PRÓPRIOS
Aprendemos, desde muito cedo, com base na gramática
normativa,

que

se

emprega

“letra

inicial

maiúscula

(...)

nos

substantivos próprios de qualquer espécie ─ (...) antropônimos,
topônimos, (...) nomes sagrados e relativos a religiões (...).”
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(BECHARA, 2004, p. 102 – 103). Estranhamos, portanto, a opção por
usar iniciais minúsculas nos casos supracitados.
Em

Caim,

as

maiúsculas

aparecem

frequentemente

para

indicarem mudança de interlocutor. Assim sendo, às vezes coincide
que o novo interlocutor inicie sua frase com um nome próprio, neste
caso, prevalece a maiúscula para delimitar a mudança. Com exceção
ao contexto mencionado, os nomes próprios e sagrados apresentam
as iniciais minúsculas na obra. Por quê?
Considerando o aspecto formal, uma letra maiúscula sobressaise

a

uma

minúscula,

justamente

por

ser

maior

que

esta.

Concentremos, pois, nossa atenção nesta característica: a de ser
maior. Conforme a gramática normativa, “maior” é um termo que
designa o grau comparativo de superioridade para o adjetivo
“grande”.

Algumas

complicações

advêm

desta

definição.

O

entendimento exposto só se dá no âmbito da comparação entre duas
coisas diferentes. Parte-se do pressuposto que as coisas devem ser
comparadas entre si, e tal procedimento acaba instaurando um
julgamento de valor, que se reforça com a noção de superioridade. E
talvez pior: a superioridade de um adjetivo, de um atributo, de um
rótulo, de uma marca externa.
Tal marca corrompe nossa sociedade. Hoje, estamos inseridos
em um contexto onde se prega e acredita que o maior (em
comparação com os outros, nunca consigo mesmo) é o mais forte, é
o que detém o poder. Isto se expressa em vários setores. Pensemos
nas brigas gratuitas entre gangues, entre jovens alcoolizados, entre
homens e mulheres, tantas vezes fatais, que tantas vezes assistimos
pessoalmente ou somos noticiados pelos meios de comunicação.
Parece que os envolvidos nessas brigas julgam que as suas supostas
vitórias imporão as suas superioridades em relação aos outros.
Estúpida ignorância.
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Ao falar em “maior”, portanto, verifica-se que não me detenho
à comparação entre a altura de indivíduos, como se poderia supor.
Não. A ideia da grandeza superior se estende a vários campos.
Falemos do campo comercial. Um pequeno mercado de bairro,
por exemplo, terá muito menos chances de sobrevivência que uma
grande rede de supermercados. As condições para a concorrência são
absurdamente desiguais. A disparidade também impera na filosofia
de muitas empresas. Sempre há uma hierarquia a ser respeitada e
seguida. Por

mais

que atualmente

se

fale

continuamente na

imprescindibilidade de haver liderança na chefia, nem sempre a
prática se alia à teoria.
Enfim, por todos os lados que olhemos na organização social,
parece nítida a divisão entre maiores e menores. Pela ótica
gramatical normativa, tal lei se reflete nas palavras (haja vista a
dimensão formal, visual destas). No texto de Saramago, dita lei é
aniquilada. Todas as letras passam a ter o mesmo tamanho. A
distinção não se opera comparativamente entre maiores e menores,
mas a diferença se perfaz apenas no que é próprio de cada uma,
havendo, para tanto, igualdade na altura, esta sendo entendida como
uma

metáfora

para

os

recursos

que

possibilitem

o

pleno

desenvolvimento. No nivelamento das letras (o que representa as
mesmas condições ofertadas a todas), cada uma garante seu lugar
sem ser sufocada por outra. Exemplo de como a escrita pode nos
ensinar. Que nossa experiência se valha desta aprendizagem!
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A IRRUPÇÃO DO INUSITADO NA OBRA
DE GEORGE ELIOT:
COMO E PORQUE LER ROMOLA
DONADA, Jaqueline Bohn

18

RESUMO: É ponto pacífico em crítica e história da literatura em
língua inglesa que George Eliot é um dos ícones do realismo inglês no
século XIX. Suas obras são reconhecidas como instâncias da
sofisticação estética e da densidade filosófica e psicológica que o
realismo foi capaz de alcançar. Cada uma de suas publicações
recebeu imediata aprovação de público e crítica. No entanto, Romola
foi e, por vezes, ainda é, considerado um grande equívoco. O motivo
pelo qual a autora o escreveu permanece ainda hoje um mistério
para muitos de seus leitores. Este trabalho tem por objetivo
investigar o romance como uma aparente irrupção do inusitado na
obra de George Eliot e lançar sobre ele um olhar que revele, ao
mesmo tempo, as idiossincrasias que causaram uma recepção crítica
fortemente negativa e sua fina sintonia com o corpo de obras da
autora e com o seu contexto histórico e literário.
PALAVRAS-CHAVE:
Romola

Romance

Inglês,

Realismo,

George

Eliot,

ABSTRACT: It is generally accepted in the history and criticism of
the literatures written in English that George Eliot is one of the great
icons of the English Realist movement in the nineteenth-century. Her
works are recognized as instances of the aesthetic sophistication and
of philosophical and psychological insight realism was able to reach.
The publication of her works was followed by the immediate approval
of readers and critics. However, Romola was, and sometimes still is,
considered to be a great mistake. The reason why Eliot wrote this
novel remains to this day a mystery to many of its readers. The aim
of this work is to look at the novel as an instance of unusual breaks
with literary conventions of the time. This work aims at revealing the
novel’s idiosyncrasies and its harmony with Eliot’s oeuvre and with its
historical and literary context.
KEY-WORDS: English Novel, Realism, George Eliot, Romola
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“... there is no book of mine about
which I more thoroughly feel that I
could swear by every sentence as
having been written with my best
blood, such as it is, and with the most
ardent care for veracity that my
nature is capable.”
George Eliot – Letter to John
Blackwood

George Eliot (1819 – 1880, pseudônimo de Mary Anne Evans) é
um dos grandes nomes do realismo inglês no século XIX. À época da
publicação de sua primeira obra literária, Cenas da Vida Clerical, em
1857, Eliot era já reconhecida na cena cultural de Londres como
tradutora de David Strauss e Ludwig Feuerbach e como editora do
conceituado periódico inglês The Westminster Review. Embora tenha
escrito um grande número de ensaios e resenhas sobre literatura,
pintura e filosofia, além de uma dúzia de poemas, a fama artística de
George

Eliot

vem

de

seus

romances.

Eles

são

hoje

obras

reconhecidas como instâncias da sofisticação estética e da densidade
filosófica e psicológica que o realismo foi capaz de alcançar. Cada
uma de suas publicações recebeu imediata aprovação de público e
crítica. Middlemarch, o mais famoso entre seus romances é aclamado
por Virginia Woolf como um dos poucos romances em língua inglesa
escrito

para

adultos

(WOOLF,

1965,

187),

tamanha

a

sua

representatividade literária.
George Eliot escreveu sete romances, entre os quais O triste
noivado de Adam Bede, O Moinho no Floss e Middlemarch são os
mais conhecidos. Silas Marner, Felix Holt e Daniel Deronda embora
não detenham o mesmo prestígio são facilmente encontrados nas
prateleiras de bibliotecas e livrarias do todo o mundo. Ensaios e
artigos sobre cada um destes também. O mesmo não acontece com
Romola (1862-63), o quarto e menos conhecido romance da autora.
Diferentemente dos demais romances, Romola teve uma recepção
bastante negativa. Muitos de seus críticos contemporâneos acharam
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que o livro detinha-se excessivamente em detalhes irrelevantes e que
seu tema, Florença no final do século XV, era antiquado e
desinteressante para a sociedade vitoriana. Um século mais tarde,
muito deste descontentamento permanece na crítica literária em
língua inglesa. Walter Allen, autor de The English Novel – A Short
Critical History (1975) chega ao ponto de dizer que Romola foi um
engano. Outros partilham dessa opinião.
Embora o objetivo deste trabalho seja de evidenciar a coerência
de Romola e clarear a obscuridade que envolve o romance, é
necessário admitir que o descontentamento de críticos e leitores não
é infundado. Contudo, tal descontentamento, acredito, explique-se
mais pela quebra de expectativas que causa do que por alguma
inadequação evidente. À época da publicação de Romola, George Eliot
já havia formado sua reputação de grande escritora realista. Todos os
seus

romances

anteriores,

assim

como

os

contos

que

havia

publicado, se passam na Inglaterra rural do século XVIII ou XIX e
tratam de questões conhecidas do público leitor: política local, vida
rural,

casamentos,

nascimentos,

mortes

e

heranças

e,

principalmente, dilemas morais de pessoas comuns. O cenário, o
contexto histórico, a linguagem e o drama dos personagens eram
familiares ao leitor vitoriano.
Romola,

ao

contrário,

se

passa

em

Florença

durante

o

Renascimento. A ação inicia no dia 09 de abril de 1492 e encerra em
23 de maio de 1509. Para os leitores acostumados com o ambiente
familiar e, portanto, confortável, a mudança foi um choque. Como se
não bastassem o cenário e o contexto estranhos, a linguagem dos
personagens também soou estrangeira. O livro é cheio de palavras,
nomes e expressões em italiano que não apenas são desconfortáveis
para o ouvido e para a pronúncia inglesa, mas também podem ser
inexpressivas ou vazias de significado. Além disso, há um número
avassalador de referências à lugares, prédios e acontecimentos
históricos, obras de arte, pintores, escritores, arquitetos, políticos e
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tantos tipos de personagens históricos de Florença. O leitor que não
tenha um mínimo conhecimento prévio sobre

língua italiana e

história e cultura de Florença no Renascimento certamente encontra
dificuldades desencorajadoras já na primeira página do livro.
O fato não passou despercebido a George Eliot. Nem planejou
ela que Romola tivesse o mesmo alcance popular de suas demais
obras. Sabemos através de muitas de suas cartas que Eliot estava
ciente que Romola era diferente de seus demais livros e que, por seu
caráter tão particular, atrairia muito menos atenção. Por causa desta
diferença, é fácil pensar, como muitos críticos pensam, que Romola
está isolado no corpo de obras da autora e representa um momento
de falha em seu processo criativo. Críticos como o já mencionado
Walter Allen, Joan Bennett, que afirma que Romola é um fracasso
(BENNETT, 1960:78) e o próprio Harold Bloom, que se satisfaz com o
fato de o romance ter sido esquecido pela crítica. (BLOOM, 1986:4).
Tais opiniões revelam uma apreciação apenas superficial não só de
Romola, mas do conjunto de obras da autora.
Romola carrega, em cada uma de suas páginas, a marca
autoral da escrita tão característica de George Eliot. Embora a
ambientação

seja

completamente

inusitada,

as

preocupações

essenciais do livro são as mesmas que perpassam todas as histórias
escritas pela autora. O universo ficcional é o mesmo mundo trágico
em que todos seus personagens são forçados a responder pelas
conseqüências de suas impensadas decisões. E estes, por sua vez,
estão submetidos às mesmas pressões. O dilema dos personagens de
Eliot, em Romola como em qualquer outra história é sempre o
mesmo: como acomodar vontades, desejos e desígnios pessoais
contra as regras e expectativas de uma sociedade cujos valores
morais

parecem

inexoráveis,

embora

nem

sempre

pareçam

verdadeiros e humanos. Nesta conjuntura, Eliot apresenta em seus
personagens diversos tipos humanos. Romola de’ Bardi, heroína do
livro, é o mesmo tipo de personagem que Maggie Tulliver, de O
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Moinho no Floss e Dorothea Brooke, de Middlemarch. São todas
mulheres intelectualmente independentes mas fechadas em um
círculo de dominação masculina que, exatamente ao cercear sua
liberdade intelectual, afetiva e política, as incita a romper essa
barreira de forma a proclamar sua independência sem trair os valores
e sentimentos que constituem suas obrigações de filhas, esposas,
mães e agentes sociais e políticos. Tarefa tão pungente caracteriza
personagens igualmente marcantes.
Tito Melema, que se torna marido e algoz de Romola, é outro
personagem peculiar dos romances de Eliot. Assim como Arthur
Donnithorne, Fred e Rosamond Vincy, Tito acaba se tornando vilão
por não ter força moral para medir e assumir as conseqüências de
suas decisões. Os três personagens querem apenas que tudo
aconteça da melhor forma possível sem que precisem abrir mão de
seus prazeres mundanos ou fazer algum esforço para tanto. São
fracos e egoístas, mas não inerentemente maus, o que os torna
personagens complexos e interessantes. A fraqueza e o egoísmo de
Tito contrastam com a força e o altruísmo de Romola, mesmo
contraste expresso pela relação entre os personagens Arthrur
Donnithorne e Adam Bede, em O triste noivado de Adam Bede, ou
Fred e Rosamond Vincy e Caleb e Mary Garth, em Middlemarch.
Embora Romola tenha surgido como uma aparente instância do
inusitado e inesperado na obra de George Eliot, existe uma grande
coerência em sua composição. O romance tem muito mais afinidades
com os demais livros da autora do que diferenças. Embora seja uma
obra experimental, em Romola, assim como os romances que Eliot
escreveu depois, a autora se mantém fiel ao propósito artístico
expresso já em seu primeiro romance. No famoso capítulo XVII de
Adam Bede, em que o narrador interrompe a história para falar sobre
suas escolhas artísticas, George Eliot, através da voz de seu
narrador, expressa sua intenção de narrar as coisas exatamente
como elas se apresentam em sua mente, sem embelezamento ou
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idealização (ELIOT, 1980:221). Em Romola, apesar de toda a
simbologia, da linguagem poética e de acontecimentos que beiram o
fantástico, Eliot preserva o seu comprometimento com o realismo.
Alguns críticos, ao longo dos quase cento e cinquenta anos que
sucedem a publicação do livro, apontam para elementos em Romola
que perturbam a forma do romance realista: visões, profecias,
símbolos, loucos cuja loucura revela verdades, prisioneiro fugitivo de
piratas. No entanto, é exatamente neste livro que o empenho da
autora com o realismo é maior. Para a composição da história,
George Eliot viajou duas vezes à Florença com o objetivo específico
de coletar informações e impressões relevantes. Suas cartas e diários
de viagem revelam uma observadora minuciosa e suas extensas
anotações e comentários sobre nomes, personagens, acontecimentos,
prédios, praças, museus e principalmente, sobre obras de arte
mostram que uma das maiores preocupações da autora é com a
veracidade

e

a

verossimilhança

de

cada

detalhe.

Eliot,

já

naturalmente uma pesquisadora erudita, estudou profundamente a
história de Florença e do renascimento, assim como a obra e a vida
de cada um dos personagens históricos que aparecem em seu
romance. Ela estudou também detalhes da vida Florentina, costumes,
celebrações e até moda. Por isso, Florença e o renascimento são
partes tão marcantes do livro.
Mas se Eliot tinha o realismo em tão alta conta, porque
escrever um romance com tantos elementos estranhos ao realismo
que vinha praticando até então? Esta pergunta remete à questão de
como ler Romola, que muitas vezes foi lido como o romance em que
Eliot se desvia de seu propósito realista para cair na obscuridade e no
escapismo dos romances medievais. Esta forma de leitura não faz jus
ao romance que Eliot considerou o seu melhor livro.
O comprometimento que Eliot faz com o realismo em seu
primeiro romance é o de narrar fielmente conforme ela vê o mundo e
os homens em sua mente. Essa visão, no entanto, se torna cada vez
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mais complexa à medida que a autora amadurece pessoal, intelectual
e artisticamente. Os limites rígidos do realismo dão asas fracas à
imaginação de Eliot que busca na poesia, no simbolismo e,
principalmente, na flexibilização de gêneros formas de expressar sua
visão de mundo. Por isso, ao invés de criar um narrador intruso que
dissesse ao leitor que a união de Romola e Tito os separaria para
sempre, ele decide empregar uma metáfora visual: “They held each
other’s hands while she spoke, and both looked at their imaged
selves. But the reality was far more beautiful; she all lily-white and
golden, and he with his dark glowing beauty above the purple redbordered tunic 19 ” (ELIOT, 2005:198).
Em apenas duas frases concisas, Eliot revela simbólica e
metaforicamente os sentimentos de cada um dos personagens e os
coloca em oposição, ao mesmo tempo que sugere prováveis
caminhos para o desenvolvimento do enredo. E faz isso capturando
significados em imagens, ou seja, empregando técnicas de poesia ou
até mesmo de pintura. Da mesma forma, com o objetivo de tornar a
narrativa mais dinâmica, Eliot recorre à elementos dos romances
medievais e introduz na história, através do irmão de Romola, Dino,
uma visão profética de que seu futuro marido a destruiria. Dino
introduz também à história um crucifixo, símbolo de sua visão. E, em
um nível interpretativo mais profundo, através de símbolos e
metáforas, Eliot dá ao seu romance uma dimensão épica ao tornar o
crucifixo símbolo do cristianismo e contrastá-lo com Tito, identificado
como Baco, símbolo do paganismo greco-romano.
A metáfora mais importante neste processo é o tríptico dado de
presente à Romola por Tito na ocasião de seu noivado. Tito pede a
Piero di Cosimo, pintor renascentista ficcionalizado no romance de
Eliot, para pintar no lado externo de um tríptico uma imagem,

19

“Eles se deram as mãos enquanto ela falava e ambos olharam suas imagens pintadas. Mas a realidade
era bem mais bonita; ela toda de branco-lírio e dourado e ele, com sua beleza radiante sobre uma túnica
púrpura com bordas vermelhas”. Tradução minha.
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inspirada nas Metamorfoses de Ovídeo, do triunfo de Baco e Ariadne.
E pede também para que Baco tenha o seu rosto e Ariadne, o de
Romola. O interior do objeto, Tito explica claramente, deve estar
vazio. O propósito artefato é descoberto no momento em que Tito o
presenteia à sua então noiva. Ele guarda o crucifixo de Dino dentro
do tríptico, onde ele permanece fora do alcance de Romola, e o
tranca com uma chave que ele mantém consigo. Em uma única
imagem, o tríptico que contem o crucifixo, George Eliot problematiza
as principais vertentes culturais formadoras da sociedade ocidental: a
cultura greco-romana e o cristianismo. Grande parte da trajetória de
vida de Romola reflete a trajetória de nossa sociedade ao longo da
influência destas duas tradições. Assim, a trajetória da protagonista
se assemelha à trajetória do herói épico.
George Eliot jamais deixou de ser uma escritora realista, todos
os seus romances, por mais liberdade formal que ela os tenha dado,
continuam sendo um retrato fiel da visão de mundo da autora. O
sistema epistemológico do realismo, observa George Levine, é o
empirismo (LEVINE,1989:18) e Eliot jamais deixou de observar seu
mundo minuciosamente. O que mudou ao longo de sua carreira não
foi o comprometimento com o realismo, mas sim as formas pelas
quais Eliot explora a realidade. (LEVINE, 1989:43). Onde ela sentiu
que as convenções do romance não atendiam seus objetivos, ela
insere convenções da poesia. Onde a narração precisaria de uma
dúzia de páginas para veicular uma impressão sutil mas complexa,
ela recorre a técnicas de pintura. Eliot fez isso ao longo de toda sua
carreira, mas é em Romola que o processo é mais observável, porque
é mais intenso.
Hoje, quase cento e cinquenta anos depois, embora essa
liberdade formal que possibilita a mistura de convenções de diversos
gêneros seja bem mais comum, não são muitos os romancistas que
conseguem colocá-la em prática de forma bem sucedida. James Joyce
é um exemplo de autor que revolucionou a literatura de sua época
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com muita liberdade formal. As sementes da idéia, no entanto, estão
plantadas na obra de George Eliot e são mais férteis em Romola do
que em qualquer outro de seus romances.
À

época

da

conservadora

sociedade

vitoriana,

o

experimentalismo de Eliot não foi visto como liberdade formal, mas
simplesmente

como

irregularidade,

desorientação

e

bagunça.

Caroline Levine, por exemplo, em uma bizarra defesa da qualidade
artística de Romola, afirma que é apenas em comparação com as
demais obras da autora que o romance nos decepciona. Em
comparação com a perfeita a rede de relações de Middlemarch,
Romola lembra um quebra-cabeça genérico (LEVINE e TURNER,
1998:2). E foi exatamente isso que o livro pareceu aos seus leitores
contemporâneos. Estes porém, viviam em uma sociedade que ainda
preservava

fortes

resquícios

de

um

senso

de

identidade

e

completude, em uma sociedade em que convenções formais ainda
eram reconhecidas, ainda que não necessariamente tidas como
dominantes.
Eliot

soube

anunciar

a

liberdade

que

os

modernistas

anunciariam poucas décadas mais tarde. Quando o realismo lhe
pareceu um obstáculo, ela o soube reinventar, de forma que vemos
em Romola os primeiros sinais dos romances simbólicos.
Romola, como a grande maioria das obras pioneiras de um
estilo ou de uma época, sofre com a resistência, aparentemente
natural ao ser humano, àquilo que é novo, àquilo que requer uma
mudança em nossa forma de ver o mundo ou a arte. Nada disso,
naturalmente, escapou à percepção da autora. “It is easier and
pleasanter to recognize the old than to account for the new 20 ”
(ELIOT, 2005:3), reconhece Eliot no proêmio de Romola. O novo nos
causa desconforto e angústia. A função da arte sempre foi uma
questão controversa para a qual não se encontrou ainda uma

20

“É mais fácil e mais agradável reconhecer o velho do que dar conta do novo”. (tradução minha)
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resposta definitiva. No entanto, acredito ser ponto pacífico que a arte
sempre serviu exatamente para nos fazer ver o mundo de novas
formas, de questionar convenções, de usá-las a nossa maneira, de
reinventar nossas tradições. A história tem nos mostrado que tanto a
criação quanto a apreciação artística requerem algum grau de
desconforto, algumas vezes até de dor. Já Aristóteles percebeu que
nem todos os sentimentos provocados pela arte são agradáveis. E
justamente os desagradáveis é que são responsáveis pelo efeito
catártico, o que significa em última instância, responsáveis pela
reflexão que podemos fazer a respeito de nós mesmos a partir da
experiência artística.
Esse é o porque de se ler Romola: porque é uma obra de arte
genuína. Porque quebra com a tradição da qual descende sem negar
sua forte relação com ela. Porque exige de nós um esforço
intelectual, uma expansão de horizontes e um redefinição de
conceitos. Porque nos faz dar um passo adiante na eterna busca do
auto-conhecimento.
O porque naturalmente nos leva ao como. Como uma obra que
não aceita limites, que sabe ser revolucionária sem jamais negar suas
origens e motivações. Como uma obra que não se permite acomodar
no conforto da passividade. E, muito importante, como um romance
que sabe ser plástico, trágico, épico, histórico, realista, simbólico,
medieval, cristão, pagão e, necessariamente, poético.
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UMA INVESTIGAÇÃO DE IDENTIDADES DIASPÓRICAS
EM WHAT WE ALL LONG FOR DE DIONNE BRAND*
PEÇANHA, Jorge Luiz Monteiro 21

RESUMO: Hoje em dia, algumas pessoas estão propensas a
interpretar o mundo de forma não linear, ou seja, como um espaço
para livres e multifacetados trânsitos interculturais, um entre-lugar
onde uma pessoa pode assimilar e ser assimilada por diversos
elementos culturais que encerram a noção que algumas pessoas
chamariam de mundo pós-moderno. Estas pessoas podem
desenvolver um tipo de subjetividade que não pode mais estar
dissociada do externo, do alheio, do Outro. À medida que são
deslocadas de suas primevas locações geográfico-emocionais, estas
pessoas tornam-se sujeitos híbridos com novas perspectivas que só
podem ser entendidas de acordo com seus próprios processos
diaspóricos. Estes processos são magistralmente delineados por
Dionne Brand em seu livro What We All Long For, que tento investigar
neste ensaio. Para tanto, pretendo discutir alguns eventos que
acontecem em torno da personagem central do livro, Tuyen, e de sua
família, já que estes podem exemplificar como Brand desenvolve
questões sobre pertencimento e individualidade considerando as
realidades diaspóricas de jovens criados por imigrantes que têm de
reinventar a si próprios (pais e filhos) para sobreviver em Toronto,
uma cidade que brinca com suas noções de lar.
PALAVRAS-CHAVE: Diáspora, hibridez, identidade.

ABSTRACT: Nowadays, some people are inclined to interpret the
world in non-linear ways, that is, as a space for the multilayered
transit of different cultures, a place where one can assimilate and be
assimilated by diverse cultural elements which encompass what some
people would call a postmodern world. These individuals may develop
a kind of sensitivity which can no longer be dissociated from the
outside, from alien elements, from the Other. As they are dislocated
from their original geographical/emotional locations, those individuals
become hybrid subjects with new perspectives which can only be
understood according to their own specific diasporic processes. These
processes are masterly portrayed by Dionne Brand in her novel What
We All Long For, which I attempt to investigate in this paper. To do
so, it is my intention to focus my efforts on discussing some events
that surround the book’s central character, Tuyen, and her family
21
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since they can exemplify how Brand develops questions about
belonging and individuality considering the diasporic realities of
young people raised by immigrant parents who have to reinvent
themselves (parents and children) to survive in Toronto, a city which
plays with their notions of home.
KEYWORDS: Diaspora, hibridity, identity.
A

Literatura

contemporânea

tem

sido

marcada

por

um

crescente diálogo entre diferentes códigos culturais. Hoje em dia
algumas pessoas estão mais propensas a interpretar o mundo de
forma não linear, ou seja, um espaço para um livre e multifacetado
trânsito intercultural, um entre-lugar onde uma pessoa pode assimilar
e ser assimilada por diversos elementos culturais que encerram a
noção que algumas pessoas chamariam de mundo pós-moderno. De
certo modo, em uma “aldeia global”, o Eu e o Outro participam de
jogos semi-simbióticos que na maioria das vezes culminam em
estratégias de construção de identidades. Com o colapso das
fronteiras geográficas, Há pessoas que desenvolvem um tipo de
sensibilidade que não pode mais estar dissociada do externo, do
alheio, do Outro. À medida que são deslocadas de suas primevas
locações geográfico-emocionais, estas pessoas tornam-se sujeitos
híbridos com novas perspectivas que apenas podem ser entendidas
de acordo com seus próprios processos diaspóricos. Discutindo
diásporas, Jana Evans Braziel e Anita Mannur argumentam que:
Etimologicamente derivada do termo grego diasperien,
de dia-,
“através” e - sperien, “plantar e/ou
espalhar sementes,” a diáspora pode ser vista como
uma denominação do outro que historicamente tem se
referido a comunidades deslocadas de pessoas que têm
sido transferidas de suas terras nativas através de
movimentos de migração, ou exílio (Braziel, Mannur:
22
2003, p. 1, tradução nossa).

22

O texto em inglês é: “Etymologically derived from the Greek term diasperien, from dia-, ‘across’ and –
sperien, ‘to sow and or scatter seeds,’ diaspora can be seen as a naming of the other which has historically
referred to displaced communities of people who have been dislocated from their native homeland
through the movements of migration, or exile”.
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Assim, na maioria das vezes, sujeitos diaspóricos têm de lidar
com elementos culturais que lhes são estrangeiros e ambíguos, e ao
mesmo tempo, fundamentais para a construção de suas próprias
identidades e subjetividades. Este conflitante choque de valores os
faz passar por um processo de hibridização resultante das diferentes
orientações étnicas que, ou eles trazem consigo, ou têm de enfrentar.
Devido a esta hibridização, sujeitos diaspóricos podem ter uma visão
de mundo única assim como uma forma muito particular de sentir as
nuances

de

seus

ambientes

específicos.

Estes

indivíduos

experimentarão um gama de situações incomuns que os farão
pensarem em novas respostas para questões recorrentes sobre a vida
fora de fronteiras regionais, mas dentro de fronteiras pessoais. Eles
serão cosmopolitas por excelência e outsiders por suas próprias
perspectivas

sociais.

Estes

indivíduos

conjugarão

noções

de

fronteiras, diáspora e identidade de acordo com suas próprias e
singulares subjetividades deslocadas/realocadas. Em suporte desta
linha de argumentação, este ensaio pode ser considerado uma breve
tentativa de investigar como algumas personagens no romance de
Dionne Brand, What We All Long For, negociam suas identidades
subjetivas em consonância com as realidades diaspóricas nas quais
estão inseridas. Para fazê-lo, tenciono concentrar meus esforços nas
discussões de eventos que cercam a personagem central do livro,
Tuyen, e sua família, já que estas poderiam ser vistas como uma
espécie de âncora narrativa em torno da qual as histórias das outras
personagens se entrelaçam.
Dionne Brand nasceu em Guavaguavare, um pequeno vilarejo
pesqueiro em Trinidad e Tobago e imigrou para o Canada em 1970,
quando tinha 17 anos de idade. É então ao menos razoável pressupor
que, sendo ela mesma uma imigrante, Brand tem legitimidade
suficiente para abordar questões relacionadas a processos diaspóricos
como ela realmente o faz em seu romance, What We All Long For.
Neste livro, a autora narra a história de um grupo de jovens de
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segunda geração vivendo em Toronto que estão em processo de
construção de suas identidades e que sofrem a interferência da
própria cidade neste processo de auto-afirmação. Brand desenvolve
questões sobre pertencimento e individualidade considerando as
realidades diaspóricas de jovens criados por imigrantes que têm de
reinventar a si próprios (pais e filhos) para sobreviver em Toronto,
uma cidade que brinca com suas noções de lar.
O primeiro capítulo de What We All Long For mostra a cidade de
Toronto como uma força onipresente no livro como o leitor poderá
confirmar um pouco mais tarde. Em um primeiro momento, a cidade
é apresentada como um caleidoscópio de sons, cheiros e sensações
físicas que sugerem o papel central que ela irá ocupar ao longo do
livro. Mais tarde, no mesmo capítulo, a cidade ganha contornos mais
cosmopolitas ao passo em que somos apresentados a algumas das
principais personagens do livro. Estas personagens se amontoam
dentro do que poderia ser imaginado como um claustrofóbico interior
de um vagão de metrô; entretanto, a maneira sensual com que Brand
descreve esta situação sinaliza que perante os olhos do leitor está um
grupo bastante singular:
Um deles tem uma câmera, ela é asiática, ela está
usando um casaco impermeável, e você quer olhar para
ela, ela é bonita de uma forma estranha. Não é a
beleza amuada que o emblema de um falcão de
corporativa tem: vistoso, emplumado, tenaz e austero.
O outro é um jovem negro; Ele está carregando um
tambor dentro de um saco. Ele esta tentando encontrar
espaço para isto no chão, e está recebendo olhares
irritados por todos os lados. Há uma desprendida
atração física nele. Ele tem uma barba de poucos dias
sobre seu rosto, e quando ele sorri suas sobrancelhas,
seus olhos – todo seu rosto não consegue evitar sua
sedução. O terceiro membro do grupo é outra mulher,
ela poderia ser italiana, sulista. Em seu macio casaco
de plástico ela é magra como um louva-a-deus, exceto
sua boca que é voluptuosa, e seus olhos com longos
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cílios voltados para baixo (Brand: 2005, p. 2-3,
23
tradução nossa).

Dada a diversidade étnica das personagens citadas, não é difícil
pensar que a passagem acima evoca discussões sobre identidade,
principalmente se levarmos em conta as condições específicas da
formação do Canadá e a variedade étnica de sua população assim
como o fato do Canadá ser mundialmente conhecido por sua política
um pouco mais leniente em relação aos imigrantes. Na verdade,
crescente atenção tem sido dada a pluralidade de vozes através do
país devido a esta propensão que o Canadá tem em oferecer espaços
para diferentes estratégias de construção de identidade. Há aqueles
que de fato consideram o Canadá um positivo ponto de intersecção
cultural onde diferentes orientações étnicas se encontram. Contudo,
apesar

da

pseudo-aceitação

das

diferentes

etnias

destas

personagens, elas claramente não se misturam com as outras
pessoas no vagão de metrô, formando um grupo destacado, fato que,
graças à diversidade de seus componentes, poderia sugerir um não
pertencimento a lugar algum, ou seja, indivíduos sem a perspectiva
de terem necessariamente um lar. Todavia, é difícil imaginar que
estas pessoas não sentiriam os efeitos de viver em uma cidade que
talvez os olhe com certa suspeita, percebendo que estas pessoas
fogem de um determinado padrão de pertencimento. Assim, para
salvaguardar

suas

noções

de

identidade

e

proteger

suas

subjetividades, tais indivíduos têm de imaginar seus próprios nichos
de

pertencimento. Formando

seu

próprio

grupo

de

indivíduos

diaspóricos, estas personagens foram capazes de encontrar uma

23

O texto em inglês é: “One of them has a camera, she’s Asian, she’s wearing an oilskin coat, and you
want to look at her, she is beautiful in a strange way. Not the pouting corporate beauty a falcon has:
watchful, feathered, clawed, and probing. Another one’s a young black man; He is carrying a drum in a
duffel bag. He’s trying to find space for it on the floor, and he’s getting annoyed looks all around. There’s
an enviable loose physical allure to him. He has a few day’s growth on his face, and when he smile his
eyebrows, his eyes – his whole face can’t help its seduction. The third is another woman, she might be
Italian, southern. She’s bony like a mantis in her yellow slick plastic coat, except her mouth has a
voluptuousness to it, and her eyes, the long eyelashes weight them down”.
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comunidade, um lugar de pertencimento e com isso alguma idéia de
lar. Entretanto, de acordo com Rosemary Marangoly George, “os
princípios organizadores básicos em torno dos quais a noção de ‘lar’ é
construída é um modelo de inclusões e exclusões selecionadas. Lar é
uma forma de estabelecer a diferença” (George: 2005, p. 2, tradução
nossa).

24

Apesar das personagens da referida passagem de What We All
Long For parecerem reconhecerem-se em suas diferenças, eles não
podem evitar “os olhares irritados por todos os lados”, o que sugere
que até a tão decantada tolerância canadense para com o “diferente”
está limitada à sua própria noção de fronteiras e de quem realmente
pode cruzar estas fronteiras. Para melhor ilustrar o destacamento
destas personagens, Brand convida o leitor a olhá-los através das
mesmas retinas que as pessoas naquele vagão de metrô os olham,
como foi muito bem ressaltado por Molly Littlewood McKibbin em
“The Possibilitis of Home”:
Nós os conhecemos como qualquer outra pessoa que os
estivesse observando faria; eles permanecem sem
nome e suas aparências e comportamentos são
descritos de uma forma que sugere um olhar não
familiar. Entretanto, a ironia da distância em tal
ambiente intimamente habitado é demonstrada nesta
cena quando os três são aquietados pelo “silêncio
ensinado em torno deles” e eles são subjugados “como
se sucumbindo a alguma lei que eles tivessem
quebrado” (p. 3). O terceto não pode estar
inteiramente livre em seu ambiente e tem de curvar-se
a pressão da cidade (McKibbin: 2008, p. 503, tradução
25
nossa).

24

O texto em inglês é: “the basic organizing principle around which the notion of ‘home’ is built is a
pattern of select inclusions and exclusions. Home is a way of establishing difference”.
25

O texto em Inglês é: “We know them as anyone else observing them would; they remain unnamed and
their appearances and behaviors are described in a way that is suggestive of an unfamiliar gaze. However,
the irony of distance in such an intimately populated environment is demonstrated in this scene as all
three are quieted by the ‘taught silence around them’ and they are subdued ‘as if succumbing to some law
they’d broken’ (p.3). The threesome cannot be entirely free in their environment and must bow to the
pressure of the city”.
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Se

o/a

leitor(a)

tentasse

se

colocar

no

lugar

destas

personagens, ele ou ela perceberia que pessoas como estas tem que
desenvolver suas próprias formas de pertencimento a um lugar em
particular mesmo que este lugar seja uma mera projeção de suas
subjetividades refletida em outro indivíduo que, de alguma forma,
lhes daria alguns pontos de identificação. Talvez, encontrar esses
pontos seja a força magnética que une estas personagens, ou o
primeiro passo para afirmar suas próprias individualidades, apesar do
apelo cosmopolita de Toronto, “eles primeiro tentaram não deixar que
a cidade os tocasse, apegando-se a magra privacidade de uma cidade
com três milhões de pessoas. Mas por fim eles foram assim partidos.
O anonimato é a grande mentira de uma cidade. Você não está
mesmo anônimo” (Brand: 2005, p. 3, tradução nossa).

26

Depois de um primeiro capítulo arrebatador, o leitor então
conhece Quy, personagem que é literalmente uma criança perdida e,
de certa forma, uma espécie de outsider máximo. Na pressa de
escapar do Vietnam em 1970, os pais de Quy o perderam quando ele
era apenas um pequeno menino, forçando-o a viver uma existência
errática. A história de Quy é contada aparte as histórias das outras
personagens do livro o que lhe dá um certo tipo de invisibilidade.
Desde o começo do romance é possível notar que, no caso de Quy, as
negociações de identidade são mais complexas do que alguém
poderia supor porque ele próprio tem sérias dificuldades para definir
quem realmente é: “Quy, significa, bem significa ‘precioso’, e as
pessoas me subestimam o tempo todo por causa do meu nome.
Como eu começo a contar quem eu sou?” (Brand: 2005, p.3,
tradução nossa)

27

Sua noção de identidade é a noção da “identidade-

por-vir”, ou seja, ele está sempre pronto para assumir qualquer

26

O texto em inglês é: “They first try at not letting the city touch them, holding on to the meager privacy
of a city with three million people. But eventually they’re disrupted like this. Anonymity is the big lie of a
city. You aren’t anonymous at all”.
27

O texto em inglês é: “Quy. It means, well it means ‘precious’, and people underestimate me all the time
because of my name. How do I start to tell who I am?”
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identidade que as circunstâncias o forcem a assumir porque dentro
da sua invisibilidade reside a possibilidade de interpretar as projeções
que as pessoas lhe conferem:
Então agora eu estou aqui no carro, esperando para
encontrá-los. O irmãozinho virá para me pegar. Ele e
minha irmãzinha estão se preparando para o choque, e
eu estou sentado aqui no Beamer, e eu estou
pensando, as pessoas desaparecem o tempo todo nas
cidades. Por que não eu, eh? Eu poderia gerenciar uma
loja como Binh faz. Do que as pessoas precisam?
Filmes, vídeo games, sim eu poderia fazer isso, vender
vídeos, eu poderia ficar mais íntimo de minha
irmãzinha, eu e minhas irmãs mais velhas nos
lembraremos dos jogos que jogamos. Meu irmão e eu
iremos para clubes de strip tease juntos. Minha mãe
chorará e meu pai também. Eles se perdoarão agora.
Eu me casarei com alguém, terei um filho ou dois, e
exatamente como aquele homem eu sentarei do lado
de fora, eu encontrarei alguém para quem contar esta
história, e eu sorrirei porque todas as minhas previsões
e interpretações estavam erradas. Então eu estou
esperando, eu vou descansar minha cabeça aqui e
28
esperar (Brand: 2005, p. 311-312, tradução nossa).

De certa maneira, Quy tem o “privilégio” de ser um cosmopolita
o que, de acordo com Bruce Robbins, “pareceria imitar a capital ao
apoderar-se por si mesma do privilégio (para citar Wall Street) de
não conhecer fronteiras [...] ‘o poder de ver e não ser visto, de
representar enquanto escapa da representação’” (Robbins: 1998, p.
248, tradução nossa).

29

Vale à pena mencionar que Quy escapa da

representação em muitos níveis diferentes também devido à forma
com que Brand narra sua história. Ela restringe certas informações
28

O texto em inglês é: “So now I’m here in the car, waiting to go meet them. Little brother will come to
get me. He and my little sister are preparing them for the shock, and I’m sitting here in the Beamer, and
I’m thinking, People disappear all the time into cities. Why not me, eh? I could run a store like Binh.
What do people need? Movies, video games, yes, I could do that, sell videos, I could become close with
my little sister, me and my older sisters will remember games we played. My brother and I will go to the
strip clubs together. My mother will cry and my father too. They’ll forgive themselves now. I’ll marry
someone, I’ll have a kid or two, and just like that man I’ll sit outside, I’ll find someone to tell this story
to, and I’ll laugh because all my predictions and interpretations were wrong. So I’m waiting, I’m going to
rest my head here and wait”.

29

O texto em inglês é: “would seem to mimic capital in seizing for itself the privilege (to paraphrase Wall
Street) of knowing no boundaries […] ‘the power to see and not be seen, to represent while escaping
representation’”.
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deixando o leitor em uma espécie de “expectativa suspensa” até o
ponto deste mesmo leitor chegar a duvidar se esta personagem é
realmente aquele Quy cujos pais o perderam ou outra pessoa
fingindo sê-lo. Ao final do livro, depois de severamente espancado,
vítima de uma tentativa de roubo de carro, não fica realmente claro
se Quy morre ou não:
E ele sustenta sua cabeça como fizera sobre a lateral
do barco, expectante, e Bo e Ma estão finalmente
correndo através da porta, correndo em sua direção, e
o caminho entre eles é como água, ambos o agarram
como eles deveriam ter feito e quando sua boca se abre
toda a água se esvai (Brand: 2005, p. 317, tradução
30
nossa).

Assim, Brand permite que o leitor preencha suas próprias
lacunas.
A irmã de Quy, Tuyen, talvez seja a personagem central no
livro. Ela é uma filha de pais vietnamitas, uma aspirante a artista, e
uma lésbica fora do armário, que constrói sua identidade rejeitando o
estilo

de

vida

auto-suficiente de

seus

pais,

vivendo

em

um

apartamento em ruínas com seus amigos e ocupando uma posição
difícil ao tentar viver sua vida de acordo com suas próprias
idiossincrasias. O processo de construção de identidade de Tuyen
pode ser mais facilmente entendido se levarmos em consideração
suas tentativas de ser o sujeito agente de sua vida apesar de todos
os fatores externos que de alguma forma poderiam minar a fluência
de sua subjetividade. Um desses fatores talvez seja sua complicada
relação com seu pai, Tuan, que não consegue aceitar o fato de sua
filha preferir morar em um apartamento em péssimas condições ao
invés de morar com ele em sua confortável mansão. O que Tuan não
entende é que sua casa implica em suas próprias definições de lar,
não as de Tuyen. Deixar a casa de seu pai é a forma que Tuyen
30

O texto em inglês é: “And he leans his head as he had over the side of the boat, longingly, and Bo and
Ma are finally running out of a doorway, running toward him, and the road between them is like water,
they both grab him as they should have and his mouth spills open and all the water spills out”.
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encontra para viver em seu próprio lar, e com isso dar mais um passo
para acessar sua própria subjetividade.
De acordo com Rosemary George, “Lar [...] assim como
gênero/sexualidade, raça, e classe, age como um determinante
ideológico do sujeito” (George: 2005, p. 2, tradução nossa).

31

Sendo

filha de pais vietnamitas e vivendo em Toronto, Tuyen tem que lidar
com

elementos

que

são

ambíguos,

e

concomitantemente,

fundamentais para a construção de sua identidade; mudar-se para
seu próprio apartamento é a forma que Tuyen encontra para resolver
a ambivalência conflitante entre seus valores e os valores de seus
pais, uma forma de, nos termos de George, ideologicamente
determinar quem ela é. Para melhor elaborar esta questão, é
interessante observar o que Molly McKibbin diz:
Para os seus pais [de Tuyen], os vários espaços que
eles habitaram sinalizam sua ascensão social e isto
justifica sua decisão de mudar para o Canadá,
enquanto para Tuyen, o espaço que ela encontra na
cidade não é um espaço de classes sociais ou sucesso
da mesma forma que é para seus pais, mas sim um
espaço de “raízes” e conforto. Assim, ela pode negociar
espaço de formas completamente diferentes das de
seus pais e família. Ela vê o apartamento como uma
forma de se definir e encontrar espaço para sua
criatividade e sexualidade, mais do que simplesmente
um espaço ou locação que represente ou símbolo ou
indicação de sua repeitabilidade, como parece ser para
32
seus pais (McKibbin: 2008, p. 503, tradução nossa).

Tuyen rejeita o papel de seus pais no ambiente em que eles
vivem porque ela não deseja ter tal nível de identificação com seus
valores. De certa forma, seus pais se tornam uma espécie de “Outro

31

O texto em inglês é: “Home […] along with gender/sexuality, race, and class, acts as an ideological
determinant of the subject”.
32

O texto em inglês é: “To her [Tuyen’s] parents, the various spaces they have inhabited signal their rise
in class and this justifies their decision to move to Canada, whereas for Tuyen, the space she finds in the
city is not one of class and success in the same way but one of “roots” and comfort. As such, she can
negotiate space in completely different ways than her parents and family. She sees the apartment as a way
of defining herself and finding space for her creativity and sexuality, rather than treating space or location
as an outward symbol or indication of her respectability, as it seems to be for her parents”.
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simbólico” que a ajudarão a construir sua identidade estabelecendo
um exemplo do que ela não quer se tornar, apesar de todo amor e
afeição que eles compartilham:
“Por que eu gasto dinheiro e um tempo enorme em
educação para você sair e viver sem sua família? Como
você acha que uma família funciona? Mesma casa,
mesmo dinheiro, mesma vida.”
Tuyen sabia que esta era a forma de seu pai de dar-lhe
as boas vindas e dizer que ele a amava. O amor para
ele era um tipo de áspero de dever e carinho.

faz sentido para você, Bo, Mas eu não deixei a
família. Eu não estou aqui, neste exato momento?
Eu apenas preciso estar sozinha.”
“Isto não é sentido. Sozinha para que? O que há lá
fora?”
“Eu não sei, Bo. Mas é assim mesmo, certo? Eu
não sei. Você não
sabe.”
“Menina estúpida. Eu sei. Você sai. Você vê.”
“Bo por que você não vai me visitar então? Mas
ligue primeiro,” ela emendou muito rapidamente
(Brand: 2005, p.58, tradução nossa). 33
Porém,

Diáspora

para

os

pais

de

Tuyen

é

um

evento

traumático. Além de perder o filho quando estavam tentando escapar
do Vietnam, uma vez em Toronto, eles sofrem um processo de
fragmentação de identidade, porque eles não conseguem ser quem
eram em sua terra natal. Cam, a mãe de Tuyen, era médica e Tuan
engenheiro. Ambos eram pessoas abastadas que, uma vez longe do

33

O texto em inglês é: “’Why do I spend money on big-time education for you to go live without your
family? How do you think a family works? Same house, same money, same life.’
Tuyen knew this was her father’s way of welcoming her and saying that he loved her. Love for him meant
a kind of gruff duty and care.
‘Makes sense for you, Bo, but I didn’t leave the family. Am I not here, right here, now? I just have to be
on my own.’
‘That is not sense. On your own for what? What is out there?’
‘I don’t know, Bo. That’s just it, right? I don’t know. You don’t know.’
‘Stupid girl. I know. You go. You see.’
‘Bo why don’t you come and visit me then? But call first,’ she added too quickly”.
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Vietnam, ficaram presos nas fronteiras –geográficas e emocionais –
de uma nova locação que não lhes daria a chance de vivenciar suas
vocações profissionais:
A engenharia de Tuan foi muito útil para calibrar os
pesos dos engradados e caixas sobre seus ombros e
costas [...] Tuan sabia que nunca lhe permitiriam
construir prédios. Cam era mais esperançosa, mais
persistente. Ela estudava e estudava, mas sempre,
quatro vezes, sua proficiência em inglês lhe falhava.
Não importa se ela apenas provavelmente cuidaria de
pacientes vietnamitas que não conseguiam entender
médicos que falavam em inglês; não importa se ela
conseguia virar um bebê de dentro do ventre de sua
mãe, não importa. Ela também finalmente desistiu
34
(Brand: 2005, p.66, tradução nossa).

Em “Nation, Migration, Globalization: Points of Contention in
Diaspora Studies”, Jana Evans Braziel e Anita Mannur dizem que
“Sujeitos diapóricos são marcados por hibridez e heterogeneidade –
cultural, lingüística, étnica, nacional – e estes sujeitos são definidos
por um cruzamento de fronteiras demarcando nação e diáspora”
(Braziel, Mannur: 2003, p. 5, tradução nossa).

35

Assim, é fácil notar

que hibridez e heterogeneidade são palavras bastante apropriadas
para nos referirmos ao que acontece no caso de Tuyen: apesar de ter
descendência vietnamita, ela pode transitar pelas ruas de Toronto
não necessariamente fundindo-se a seus habitantes, mas interagindo
com eles. Ela é um sujeito híbrido. Entretanto, com relação a seus
pais, assimilação parece soar mais alto que hibridez já que Toronto
molda suas individualidades transformando-os em estereótipos vivos:

34

O texto em inglês é: “Tuan’s engineering came in handy at calibrating the weights of crates and boxes
on his shoulders and back [..] Tuan knew he would never be allowed to build buildings. Cam was more
hopeful, more dogged. She studied and studied, but always, four times, her English proficiency failed her.
Never mind that she was probably only going to take care of Vietnamese patients who couldn’t
understand English-speaking doctors anyway; never mind she could turn a breach, never mind. She too
gave up finally”.
35

O texto em inglês é: “Diasporic subjects are marked by hybridity and heterogeneity –cultural,
linguistic, ethnic, national – and these subjects are defined by a traversal of the boundaries demarcating
nation and diaspora”.
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O restaurante tornou-se a vida deles. Eles estavam
sendo definidos pela cidade. Eles tinham vindo
pensando que poderiam ser quem foram, ou pelo
menos quem eles tinham tentado permanecer. Depois
da perda de Quy, fazia um resignado sentido para eles
que eles perdessem outras partes de si. Uma vez que
eles aceitaram isso, foi fácil verem a si próprios da
forma como a cidade os via: comida vietnamita. Nem
Cam nem Tuan cozinhavam muito bem, mas como seus
fregueses saberiam? Ingleses ávidos prontos para
saborear sua cidade multicultural não saberiam a
36
diferença (Brand: 2005, p. 66-67, tradução nossa).

Por outro lado, Tuyen se sente um tanto mais confortável em
Toronto porque ela consegue encontrar sua identidade vivendo
inteiramente suas concepções artísticas e desejos homossexuais.
Desta forma, seu apartamento se torna uma extensão de sua
personalidade, uma metáfora de sua subjetividade. Dentro dele ela se
sente livre para viver de acordo com sua orientação sexual, o que
poderia ser complicado na casa de seus pais, e liberar suas
concepções artísticas recriando a cidade dentro da perspectiva de
seus poderes imaginativos. Na sua visão de segunda geração
diaspórica, Tuyen tem a visão do descentrado, ou um olhar não
hegemônico

sobre

conceitos

básicos

como

lar,

nação

e/ou

nacionalismo. Nas palavras de Braziel e Mannur, “Diáspora nos força
a repensar preceitos de nação de nacionalismo, enquanto reconfigura
as relações de cidadãos e nações-estados” (Braziel, Mannur: 2003, p.
5, tradução nossa).

37

Para melhor esclarecer esta questão, é interessante notar o que
Kit Dobson diz sobre o assunto: “Tuyen, ao criar artisticamente um
amplo espaço de acomodação, talvez seja a melhor ilustração deste

36

O texto em inglês é: “The restaurant became their life. They were being defined by the city. They had
come thinking that they would be who they were, or at least who they had managed to remain. After the
loss of Quy, it made a resigned sense to them that they would lose other parts of themselves. Once they
accepted that, it was easy to see themselves the way the city saw them: Vietnamese food. Neither Cam
nor Tuan cooked very well, but how would their customers know? Eager Anglos ready to taste their
multicultural city wouldn’t know the difference”.
37

O texto em inglês é: “Diaspora forces us to rethink rubrics of nation and nationalism, while
reconfiguring the relations of citizens and nation-states”.
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processo de perseguir aspirações para criar a cidade de baixo”
(Dobson: 2006, p. 97, tradução nossa).

38

Assim, poderia ser

ressaltado que Tuyen reconfigura sua noção do lugar ao seu redor
usando sua arte para construir o espaço que talvez ela desejasse.
Desta forma, seu lubaio, a idéia de saber o que as pessoas desejam,
e suas “Mensagens para a cidade” (Brand: 2005, p. 17, tradução
nossa)

39

poderiam ser consideradas estratégias para interpretar

algumas particularidades do lugar onde ela vive.
Também seria importante ressaltar que uma pessoa como
Tuyen procuraria por um tipo diferente de identificação já que é difícil
para ela se sentir completamente em casa em Toronto não querendo
ser desconstruída pela cidade como seus pais foram. O senso de
pertencimento de Tuyen está mais ajustado a sua percepção de sua
própria dualidade e a forma com a qual ela lida com isso do que com
a forma com que ela supostamente deveria agir e viver dentro das
fronteiras da cidade. Ela sabe o que é a “sensação de viver em duas
dimensões, o olhar de estar à beira de alguma coisa, de estar na
entrada da porta tentando ouvir a tudo” (Brand: 2005, p. 20,
tradução nossa).

40

Não é difícil notar que ela se reconhece tentando

viver em um lugar alternativo criado por sua subjetividade para
organizar sua própria visão de pertencimento. Entretanto, suas
noções de terra de natal estão continuamente entrelaçadas com a
noção

de

terra

hospedeira

fazendo-a

viver

uma

identidade

fragmentada, que não destrói sua concepção de si mesma, mas a faz
sentir-se livre para encontrar seus nichos de identificação, como fica
claro no livro, principalmente na passagem sobre a Copa do Mundo:
Tuyen amava a Copa do Mundo. Ela amava o
redemoinho de pessoas, pessoas girando de emoção.

38

O texto em inglês é: “Tuyen, in creating an expansive piece of installation art, is perhaps the best
illustration of this process of pursuing longings in order to create the city from below”.

39

O texto em inglês é: “Messages to the city”.

40

O texto em inglês é: “feeling of living in two dimensions, the look of being on the brink, at the doorway
listening for everything”.
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Ela tinha levado sua Câmera para todos os lugares
neste mês de junho. Para Little Italy, para o pub inglês,
onde as reações são tão exuberantes quanto um
tumulto de futebol em Manchester mas contidas dentro
de quatro paredes; Ela saia do pub alemão e hesitava
em tirar fotos; na cevejaria brasileira em College Street
ela dançava o samba entre alguns tragos. Hoje ela
ouviu o ronco das buzinas em Bloor Street, e ela pegou
seu equipamento e correu de Bathurst até Korea Town.
Quando ela saia do apartamento ela ouviu um locutor
de televisão dizer, “eu não sabia que havia uma cidade
coreana nesta cidade.” Babaca, ela pensou, você não
saberia. Vocês merdas vivem como se nós não
vivêssemos aqui. Ela não era coreana, claro, mas a
copa do mundo a fez sentir-se desta forma. Nenhum
time vietnamita tinha conseguido, então hoje ela era
41
coreana (Brand: 2005, p. 204, tradução nossa).

Nas brumas catárticas daquela competição mundial de futebol,
Tuyen encontra certo senso de pertencimento reconhecendo-se e
identificando-se com os Outros em suas diferenças. Desta forma ela
começa a viver em um lugar meta-cosmopolita onde ela pode estar
em contato com diferentes referências culturais já vivendo em um
país multicultural. Seu trânsito livre por elementos de diferentes
nacionalidades pode dar a ela meios de tentar unificar algumas de
suas noções de identidade, por exemplo, assegurando-lhe o poder de
reagir contra o locutor de televisão que ignora a cidade coreana, fato
que

fortifica

sua

recém

criada

aliança

com

a

Coréia,

não

necessariamente porque Tuyen tenha profunda ligação com este país
asiático, mas porque ela percebeu que ambos têm um inimigo em
comum, a ignorância.
Talvez Tuyen seja a personagem que mais agressivamente
negocia sua construção de identidade. Entretanto, ela não é a única a
41

O texto em inglês é: “Tuyen loved World Cup. She loved being in the middle of whirling people,
people spinning on emotion. She’d been with her camera to every street party this June. To little Italy, to
English pub, where the reactions are exuberant as a soccer riot in Manchester but contained within four
walls; she stood outside the German pub and shy to take pictures; at the Brazilian cevejaria on College
Street she danced the samba in between shots. Today she heard the honking horns heading up to Bloor
Street, and she collected her gear and raced up Bathurst to Korea Town. As she left the apartment she
heard a television announcer say, “I didn’t know we had a Korean town in the city.” Asshole, she thought,
you wouldn’t. You fuckers live as if we don’t live here. She wasn’t Korean, of course, but World Cup
made her feel that way. No Vietnamese team had made it, so today she was Korean”.
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pessoa cuja identidade seja um processo contínuo de identificações
com lugares de pertencimento. A vizinha de Tuyen, Carla, além de
despertar o interesse afetivo-sexual de Tuyen, também é uma
personagem muito interessante. As relações familiares de Carla são
de longe as mais complicadas em todo o livro. Ela é a filha ilegítima
de Derek, um mulherengo, que permanece casado com uma mulher
chamada Nadine e mantém um caso amoroso com Angie, mãe de
Carla, que, por conta das atitudes promíscuas de Derek, termina por
se matar, deixando Carla e seu irmão, Jamal, aos cuidados de Derek
e Nadine. Carla não consegue aceitar o que aconteceu com sua mãe e
nunca perdoa Derek por sua perda. Conseqüentemente, ela acaba
desenvolvendo uma profunda ligação com Jamal, porque, até certo
ponto, ele representa uma parte fundamental da memória de sua
mãe.
A relação familiar de Carla é o eixo central de sua relação com
os outros e de sua própria construção de identidade. Por exemplo, ela
nunca detalha informações sobre seu problemático irmão, um ponto
que ela tem em comum com Tuyen e que chama atenção para outro
fato: “Em se tratando de suas famílias eles poderiam apenas chegar a
meias conclusões, fazer meias deduções, por medo das coisas reais
que ali existiam” (Brand: 2005, p. 21, tradução nossa)

42

. Carla

parece viver em um estado de ausência emocional muito porque
Jamal está constantemente na cadeia e Derek sempre reluta em tirálo de lá. Carla só consegue encontrar alguma redenção quando
finalmente se revolta contra Derek “estapeando seu rosto e o
chutando” (Brand: 2005, p. 255, tradução nossa).

43

É interessante

notar que depois de fazer seu pai “ouvir-se dizer, ‘eu lamento’” (Ibid)
44

e de ser informada que seu irmão está fora da cadeia, ela

42

O texto em inglês é: “When it came to their families they could only draw half conclusions, make half
inferences, for fear of the real things that lay there”.

43

O texto em inglês é: “slapping his face and kicking him”.

44

O texto em inglês é: “himself say, ‘sorry’’’
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experimenta um tipo de renascimento que sugere que dali por diante
suas emoções estariam enfim disponíveis para ela como fica fácil
perceber ao final do livro. Para ratificar este fato, basta notarmos que
ao longo de todo o livro Carla sistematicamente recusa os avanços
românticos de Tuyen, mas no fim do livro ela parece estar mais
receptiva a Tuyen: “Ela esperaria até que Tuyen chegasse em casa.
Ouviria música, beberia um pouco de vinho. Amanhã ela não iria para
o trabalho e chamaria todos para sua casa. Ela ansiava por ouvir
Tuyen raspando e batendo na outra porta” (Brand: 2005, p. 318,
tradução nossa). 45 Porém, não fica claro se elas serão algo mais que
apenas amigas.
Mais uma vez Brand permite que o leitor preencha suas
próprias lacunas.
A seleção de tema de Dionne Brand e a forma como ela escreve
seu livro me levam a concluir que seria justo presumir que no mundo
de hoje novas formas de interpretar as realidades que agora estão
sendo (re-) configuradas se fazem necessárias para preservar algum
sentido de identidade ou, pelo menos, algum nicho comum de
identificação.

Entretanto,

alguém

poderia

dizer

que

a

própria

realidade já é por si só um conceito muito vago para acomodar uma
moldura

pré-estabelecida,

prescrita

para

se

encaixar

nas

necessidades de autoconstrução que alguém possa ter e na interação
que esse (a) indivíduo (a) teria com os elementos que poderiam
contribuir com seus próprios processos de auto-definição. De acordo
com Stuart Hall:
A questão da identidade está sendo extensamente
discutida na teoria social. Em essência o argumento é o
seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo
estabilizaram o mundo social, estão em declínio,
fazendo surgir novas identidades e fragmentando o
indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito

45

O texto em inglês é: “She would wait up until Tuyen came home. Listen to music, drink some wine.
Tomorrow she would miss work and have everybody over. She longed to hear Tuyen chipping and
chiseling away next door”.
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unificado. A assim chamada “crise de identidade” é
vista como parte de um processo mais amplo de
mudança, que está deslocando as estruturas e
processos centrais das sociedades modernas e
abalando os quadros de referência que davam aos
indivíduos uma ancoragem estável no mundo social
(Hall: 1999, p. 7).

Destarte, não é difícil presumir que qualquer um que tente
conceber o sujeito contemporâneo puramente tendo como base
convenções

sociais

gerais,

correria

o

risco

de

essencializar

individualidades falhando em localizar o sujeito de acordo com seus
próprios lugares de pertencimento.
Em um mundo global, é pertinente atentarmos para a forma
com a qual experiências migratórias ajudam a caracterizar a queda
de velhas concepções de identidade, ratificando a opinião de Stuart
Hall e sustentando a noção de identidade como algo móvel
infinitamente em progresso, em movimento, em processos de
transformações, ou nas palavras de Sandra Regina Goulart Almeida:
A identidade se torna, em nosso mundo cosmopolita,
um processo em fluxo, um pertencimento temporário
ao invés de um conceito unificado. Isto afeta e é
afetado pelos movimentos transnacionais, e, por sua
vez modifica ambos, os sujeitos em trânsito e aqueles
que permanecem estáticos, e a forma com a qual os
sujeitos contemporâneos concebem suas identidades e
constroem sua subjetividade (Almeida: 2006, p. 81,
46
tradução nossa).

Assim, Apesar de algumas pessoas se referirem ao conceito de
fronteiras principalmente em termos geográficos, hoje em dia ser
globalizado talvez tenha muito mais relação com a forma com a qual
os indivíduos usam suas subjetividades para quebrar estas fronteiras
do que como estas fronteiras poderiam de outra forma definir
indivíduos.
46

O texto em inglês é: “Identity becomes, in our cosmopolitan world, a process in flux, a temporary
belonging rather than a unifying concept. It affects and is affected by transnational movements, and, in
turn modifies both subjects in transit and those that remain static, as well as the way contemporary
subjects conceive their identities and construct their subjectivity”.
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A VOZ SOCIAL EM DRUMMOND E WHITMAN
SILVESTRE, Joyce Scoralick

47

RESUMO: O presente trabalho faz uma breve análise de poemas do
escritor norte-americano Walt Whitman em relação a outros da obra
do brasileiro Carlos Drummond de Andrade no tangente às suas
preocupações sociais e poesia engajada. Observamos, na obra de
ambos, uma preocupação social intensa, com questões políticas e
certa angústia com relação a questões de povo, país e identidade
nacional. Para o estadunidense, questões como a Guerra Civil (e a
luta por igualdade de direitos) e a questão do trabalhador industrial
então em franco crescimento quantitativo estimularam sua produção
literária. Na obra de Drummond, fatores como a II Guerra Mundial e
todas as mudança decorrentes dela, inclusive com críticas à alienação
de quem não enxergava a gravidade dos problemas. Essas
semelhanças fizeram dos dois escritores grandes expoentes da poesia
social, representando os marginalizados, suscitando discussões sobre
assuntos que eram considerados tabus, emprestando suas vozes aos
que não a tinham e, principalmente, fazendo-se de instrumento para
a luta pelo ideal.
PALAVRAS-CHAVE: preocupação social, poesia engajada, literatura
comparada

ABSTRACT: This paper makes a brief analysis of poems by the
American writer Walt Whitman in relation to others in the work of
Carlos Drummond de Andrade in concerns coinciding with its social
and engaging poetry. We observe in the work of both intense social
concern, with some political issues, anguish about people, country
and national identity. For the U.S., issues such as the Civil War (and
the struggle for equal rights) and the question of the industrial
worker had been in full quantitative growth stimulated his literary
production. In the work of Drummond, factors such as World War II
and all changes resulting from it, including criticism of the alienation
of those who did not see the seriousness of the problems. These
similarities have made great exponents of the two writers of social
poetry, representing the marginalized to encourage discussion on
subjects that were taboo, lending their voices to those who had not
and, especially, becoming a tool to fight for the ideal.
KEYWORDS: social concern, engaged poetry, compared literature
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A poesia de Carlos Drummond de Andrade é multifacetada.
Falou de amor, de sexo, de sofrimento, de gente. Em sua vertente,
poderíamos

arriscar,

mais

pungente,

Drummond

incorporou

o

sentimento de toda uma época; todo o medo, o receio, a revolta e
sofreu com a sensação de impotência pela qual sentia que o ser
humano passava. Um homem definidamente à frente do seu tempo
no tocante às idéias, mas muito de seu tempo quanto à matéria,
explicitamente em Mãos Dadas, dos homens presentes e da vida
presente. Drummond é um olho observador, coletador e tradutor de
sensações, tornando-se, assim, um porta-voz de muitos em apenas
um indivíduo, com a capacidade de sentir o que muitos sentiam: “o
poeta começa por olhar interessadamente ao seu redor, para
entender, ao final, o que se passa consigo mesmo. Este é o
desvelamento da própria consciência do indivíduo” (SANT’ANNA, 1972
p. 92-93).
Numa tentativa parecida de identificação com seu povo, Walt
Whitman foi o homem que falou pela América. Nascido no início do
século XIX e escrevendo durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, o
poeta procurou todas a sensações e pensamentos na luta por direitos
e igualdade, o que trouxe à sua poesia um nacionalismo forte e
intenso, já que o povo estadunidense talvez se sentisse rebaixado ou
intimidado. A sensação do povo, então, está em Whitman, com ele e
para ele, em um ato de identificação quase total com a unidade que
representaria a massa. Foi o homem que tudo quis sentir e
experimentar,

sempre

multifacetado.

Com

suas

raízes

sempre

indefinidas e sexualidade elástica, seu foco nunca foi uno, mas sim
múltiplo.
As sensações de unidade, pertencimento e consonância com o
povo coexistem com a questão do indivíduo. Em Sentimento do
Mundo, livro no qual culmina o sentimento social em detrimento do
ego (numa progressão em relação a Alguma Poesia e Brejo das
Almas), Drummond denuncia “um eu franciscano: humilde e pobre.”
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(MERQUIOR, 1976 p. 39), que nega o particular. Esse livro traz,
então, “uma mudança de perspectiva gnoseológica. O eu isolado
deixa de ser a sede da vivência poética. O cogito lírico necessita do
outro para compreender a vida” (ibidem).
Já em Leaves of Grass, e no geral da obra de Whitman, o eu
democrático jamais trairia os valores individuais nem o grupo, a
unidade formada por todos. “Não podemos deixar de pensar que
existem complexidade e contradição em Walt Whitman” (CHASE,
1960): “Eu me contradigo?/ Muito bem, eu me contradigo,/ (Eu sou
amplo, abrigo multidões),”. Talvez do paradoxo assumido e tão bem
trabalhado venha a idéia tão libertária de sua obra. Vale lembrar
também que estamos falando da vanguarda modernista: aqui,
padrões e amarras são ignorados já que não há motivos para que se
castre ou cerceie a liberdade poética ou suas inspirações.
Em comum, os poetas estudados têm a observação pungente
da massa e dos indivíduos, o incômodo com a conjuntura social e a
alienação da população. Em Song of Myself, Whitman vê as esposas,
as prostitutas, a moça ianque: “The clean-hair’d Yankee girl works
with her sewing-machine or in the factor or mill,”(WHITMAN, 1959,
34); e segue descrevendo os trabalhadores, os papeis familiares, as
idades num tom e ritmo que dão a entender total cadência entediada
e robótica, fazendo da descrição um retrato da máquina (no sentido
de sistema) na qual estão todos inseridos e, por isso, essas pessoas
todas se parecem. Menos personificadas, mais como engrenagens,
Whitman constrói a imagem de seres humanos como meras partes de
um objetivo maior de quem tem o papel de gerir, e deixa essas
pessoas sem poder nenhum nessa grande obra. Parecendo-se,
identificando-se com essas pessoas no sentido da compaixão e de sua
personalidade imensa, o poeta dá conta de uma unidade massificada
e comprimida numa única identidade, inserido nela está o povo, de
maneira forçada (talvez desapercebida) e que não os deixa escolha e,
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por isso, movimento. Whitman se vê então como a voz de quem não
fala porque talvez nem saberia o que dizer.
O tom moderno que Whitman inaugurou nos Estados Unidos da
América permite a ele a libertação do cânone formal e temático, e ele
aborda essa teia de pessoas “comuns”, não antes privilegiadas na
poesia, como motivação criadora, escrevendo o que lhe vem, o que
exige sair de si.
Da mesma maneira, em Elegia 1938, a massa trabalhadora
torna-se tema principal para o poeta brasileiro. “Trabalhas sem
alegria para um mundo caduco,/ onde as formas e as ações não
encerram nenhum exemplo./ Praticas laboriosamente os gestos
universais,/ sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo
sexual.”. No primeiro verso transcrito, Drummond fala diretamente
com seu interlocutor, claramente, o proletário. Coloca a direção do
trabalho como sendo o mundo; e ele, caduco, confuso, errado (talvez
num processo metonímico de identificação mundo – sistema). A
seguir, o que ele chama de gestos universais está convergindo com o
tom de Whitman ao descrever quão iguais são os trabalhadores: nas
ações que robotizam as pessoas. A prática é laboriosa e não depende
do indivíduo, é de todos e todos têm que praticá-la. Na sequência, a
frieza e a falta de congruência semântica entre as sensações listadas
aumentam a intensidade do tom automático da vida descrita, essa
compartilhada por todos, tom esse que segue por todo o poema
brasileiro e pelo do estadunidense.
Essa comparação inicial nos traz a maneira como escolheram os
poetas abordar as atividades de trabalho do povo num contexto que
eles consideravam de medos e abusos, guerra e repressão: um
automatismo total do indivíduo, que se encontra privado de suas
escolhas e imerso numa realidade da qual ele faz parte apenas
externamente, já que seu interior (metaforicamente falando) em
nada

influencia.

É

um

povo

massacrado

pelas

necessidades

capitalistas dos representantes de poder político e financeiro que se
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aproveita de quem tem apenas a força de trabalho. Essa força de
trabalho, então, dominando todo o tempo e energia dos menos
abastados de dinheiro e poder, torna-se a sua identidade, já que não
há mais nada o que os identifique. É interessante notarmos que as
atividades são o que dá nome (caracteriza) as pessoas no sistema
atual (e da época); a profissão definiria quem somos.
A água é elemento que pode significar, na poesia, fluxo de
tempo

e

“carregamento”

de

coisas,

numa

analogia

com

sua

propriedade de fluidez e correnteza. Os dois poetas analisados
trabalharam

essa

referência

em

poemas

magistrais:

Crossing

Brooklyn Ferry e O Operário no Mar. Os dois nascem da observação
do locutor. Depois, faremos uma análise do poema de língua inglesa
com Inocentes do Leblon.
No poema do estadunidense, temos a imagem de um momento
de embarcação numa espécie de cais. Já na segunda estância do
poema, Whitman chama de “others” pessoas “diferentes” que
embarcam para cruzar de costa a costa, trabalhar, conhecer ilhas,
passear. Podemos perceber que chamar de “outros” quem não
pertence à classe de mais prestígio já denota certa ironia e
preconceito

à

mostra,

por

seu

uma

palavra,

por

natureza,

segregadora. Após dessa denominação – que viria da voz de outros
que não o próprio poeta – Whitman vem trazer a nós uma figura do
que seria, apar ele, uma boa configuração, uma boa paisagem
humana.
Ele analisa a individualidade em meio à massa e a observação
que importa neste momento é “It avails not, time nor place –
distance avails not” (WHITMAN, 1959, 116). Aqui, homens e
mulheres,

trabalhadores

e

ricos

estão

no

mesmo

nível:

de

importância, de colocação espacial, de função no lugar (embarcar,
desembarcar). Não há a separação imposta que coloca uns e outros
segregados, pelo menos neste momento, e por isso talvez ele tenha
sido escolhido para ser analisado, já que Whitman prezava a
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igualdade entre sexos, classes; enfim, qualquer tipo dela. Nesse
contexto, ele mesmo fala na primeira pessoa para se identificar com
todos: “I too many and many a time cross’d the river of old/ [...] Had
my eyes dazzled by the shimmering track of beams,” (idem, 117),
num discurso que o coloca como igual a todos em vivência e em
posição – se é que este último conceito existe em sua poesia.
As imagens de água, barcos, vapor nos denotam progresso,
futuro, passagem de tempo e de pensamentos, talvez numa
conotação de mudança e evolução, bem como algo que aproximava
as pessoas, já que era naquele contexto que elas pareciam (ou
estavam) iguais: “These and all else were to me the same as they are
to you,/ I loved well those cities, loved well the stately and rapid
river,/ the men and woman I saw were all near to me,” (ibidem). E
então a percepção de que nem todos tinham a consciência de
igualdade que ele tinha, talvez por se sentirem superiores, ainda
assim marcada pelo otimismo e esperança de mudança: “Others the
same – others who look back on me because I look’d forward to
them,/ (The time will come, though I stop here to-day and to-night.)
(ibidem).
Segue o poema na formação da identidade entre ele e todos,
quando chega a perguntar àquele que se recusa a olhá-lo como igual,
numa cabal demonstração de sua revolta e de seu engajamento com
questões de desigualdade: “What is it between us?/ What is the count
of the scores or hundreds of years between us?” (idem, 118) ,
fazendo inclusive referência às lutas que fazem deles um mesmo
povo (Jefferson e Lincoln, por exemplo): distância e tempo não
importam - a identidade de povo deve superar tudo. A luta que
Whitman propôs não era apenas para que as pessoas pudessem
olhar-se de frente e pensar qualquer coisa: seu objetivo maior e
definitivo era a mudança nos corações e mentes, já que, para ele, a
verdade era uma e única – nada existia que poderia, com razão,
separar os seres humanos. As diferenças e distâncias existentes eram
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inventadas e deviam ser combatidas. Ele fez isso através de sua
obra.
Numa perspectiva um pouco diferente, no tangente à sensação
que a visão do outro causa (e da própria visão fomentadora da
poesia), Drummond vê o operário e sente-se diminuído, com
vergonha de identificar-se com aquele que considera tão lutador e
poderoso. A valorização do povo ocorre aqui, então, num indivíduo
apenas que representa a massa que o poeta quer louvar, um operário
que caminha sem se abater.
O eu lírico observa de longe apenas um homem, que é logo
identificado como operário pelas suas características físicas e roupas.
Vai de torso desnudo, numa metáfora de peito aberto e falta de medo
e amarras. Esse homem segue e deixa a fábrica para trás, passando
por outdoors, fios (representando o capitalismo, a tecnologia e o
progresso) e não se liga a isso, nem sequer sabe o que eles
representam, não por alienação, mas por encontrar-se fora do
sistema:
“Adiante é só o campo, com algumas árvores, o grande
anúncio de gasolina americana e os fios, os fios, os fios.
O operário não lhe sobra tempo de perceber que eles
levam e trazem mensagens [...] Caminha no campo e
apenas repara que ali corre água, que mais adiante faz
calor.” (ANDRADE, 2009, 89)

Podemos depreender que o observador sente “inveja” dessa
postura “desalienada” e potente, não do homem em si, mas da classe
e do conjunto que ele representa. O homem que observa também
pode ser considerado uma abstração de uma outra classe, não
operária, mas não segregada e inconsciente dessa realidade. A
própria reflexão sobre essa condição nos revela isso. O homem
observador não está no extremo veladamente criticado (o inserido no
sistema, o capitalista ferrenho) nem no extremo invejado (o
proletário orgulhoso). Continua a indagação:
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“Para onde vai o operário? Teria vergonha de chamá-lo
meu irmão. Ele sabe que não é, nunca foi meu irmão,
que não nos entenderemos nunca. E me despreza... Ou
talvez seja eu próprio que me desprezo a seus olhos.”
(ibidem)

O observador coloca-se por baixo em relação ao operário,
talvez por perguntar-se “quem sou eu em face dessa entidade tão
livre?” Essa já citada sensação passada por esse homem pode vir de
sua consciência livre, de sua vida dedicada à luta e aos valores que
ele reverencia. Não há arrependimentos, não há exploração que ele
cause. Sua vida é limpa e ele caminha demonstrando isso.
Tão distantes e tão próximos pela admiração:
“Tenho vergonha e vontade de encará-lo: uma
fascinação quase me obriga a pular a janela, a cair em
frente dele, sustar-lhe a marcha, pelo menos implorarlhe que suste a marcha. Agora está caminhando no
mar. Eu pensava que isso fosse privilégio de alguns
santos e de navios [...]. Sinto que o mar se acovardou
e deixou-o passar.” (ibidem)

O homem consegue caminhar no mar com uma propriedade
(quase) santa, mesmo não sendo (talvez) ele santo, já que deve ter
conseguido fazer esse caminho por ter intimidado o próprio mar.
Caminhar sobre a água, coisa que só Jesus Cristo teria feito, denota
ao observador e a nós, leitores, uma prorpiedade de pureza e de
força que esse caminhante carrega. O seu caminhar foi o que causou
a estupefação no homem que o olha e seu caminhar o fez transpor as
águas como só um homem santo fez. A água carrega esse homem,
não no sentido de se deixar ser levado, mas no sentido de ser seu
caminho e sua morada, como se fosse o outro ambiente, a vida
“aquática” em oposição à vida “terrestre” – onde estão todos os
outros. Poderíamos cair numa pergunta neste ponto: quantos homens
poderiam caminhar, como ele, na água?
Em outra passagem de Crossing Brooklyn Ferry, Whitman
coloca-se numa posição de quem não admite pessoas inertes,
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confirmando e reafirmando o papel que sua poesia assumiu no
tangente à elemento ativo na luta pela e na mudança: “Stand up, tall
masts of Manhatta! Stand up, beautiful hills of Brooklyn!/ Throb,
baffled and curious brain! Throw out questions and answers!/
Suspend here and everywhere, eternal float of solution!” (WHITMAN,
1959, 119). O pedido para que se joguem fora perguntas e respostas
nos denota certo tom de cansaço frente os academicismos e os
estudos puros que não levam a nenhum resultado efetivo. Apenas
pensar, sem que nada de fato aconteça, filosofar e “flutuar” em
perguntas e respostas como se fossem as grandes questões não
levará a nada a não ser mais alienação, já que assim não há
movimento. A postura da voz social no trabalho analisada é cabal
aqui: a crítica nessa passagem demonstra a consciência dos
problemas e uma ainda mais ampla - a consciência de que existem
pessoas que isso ignoram e, ainda mais além, a percepção de que
essa ignorância é ruim à evolução e à mudança necessárias para a
melhoria dos problemas percebidos. Não basta apenas perceber o
que há de errado e tecer teorias e pensamentos. É necessário sair da
inércia.
Observando novamente que estamos falando de um contexto
de guerra Civil, o raciocínio é ainda mais compreensível, já que traz a
luta pelos valores como solução única e desejável, inclusive de
combate ao não-conhecimento de causas que interessam – ou
deveriam interessar – a todos, já que a igualdade, para Whitman, é
questão inerente da condição humana.
Outra comparação pode ser feita com o poema Inocentes do
Leblon, no qual o poeta brasileiro faz uma crítica irônica à parcela que
escolhe ser alienada em relação a tudo que ocorre num tempo tão
conturbado: “Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram,/
mas a areia é quente, e há um óleo suave/ que eles passam nas
costas, e esquecem.” (ANDRADE, 2009, 93). A palavra “inocentes” já
vem com uma conotação irônica, já que normalmente, em língua

O insólito em Língua Inglesa – Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-87-6

142

143
portuguesa, essa palavra tem um sentido positivo de infantilidade
que ainda não conhece; mas no poema vem com a carga da falta de
conhecimento deliberada na falta de buscá-lo. Esses inocentes do
Leblon, bairro rico e de prestígio do Rio de Janeiro, escolheram não
saber e fecharem-se nos próprios muros de seu conforto egoísta. Da
mesma maneira, em Indecisão do Méier, novamente citando um
bairro carioca, Drummond brinca com a ironia colocando como uma
questão importantíssima o dilema entre ter-se dois cinemas para
escolher. O eu lírico, de forma genial, coloca “que tortura lançam no
Méier” (idem, 94) comparando, acidamente, a tortura ínfima e
ridícula de não saber por qual sala optar e as torturas sofridas todos
os dias pelas classes oprimidas e por todos os sofredores da guerra.
Apesar de todas essas questões importantes a serem discutidas,
vistas, analisadas e resolvidas, há ainda quem se torture em decidir
se a bilheteira mais bonita merece seu ingresso – o que motiva a
poesia de Carlos Drummond de Andrade.
A conjunção adversativa “mas” vem marcar a oposição entre o
não conhecer e o que importa para eles na hora: não sabemos, mas a
areia é ótima, e é isso que importa. A crítica aqui é velada na ironia,
ao contrário do primeiro poema citado em que ela é mais denotativa.
Ignorar, para os moradores do Leblon, faz parte de um esquema de
vida, um estilo de ser que mostra claramente os valores professados:
não há com o que se importar fora de nossos muros e de nossa areia
quente. O poeta os chama de inocentes por saber que eles,
definitivamente, não sabem, mesmo que julguem não haver nada
mais a procurar. O poeta sabe que o que importa é o que eles
desconhecem. A alienação aqui é vista como coisa da classe mais
abastada, freqüentadora da praia, fortalecendo a ideia da luta de
classes (operários – patrões), no sentido em que mostra que os
ignorantes são os patronos do dinheiro e das tabulas da lei.
Da mesma maneira, concluindo a comparação, o brasileiro traz
a crítica ferrenha à alienação e à classe que resolve simplesmente
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não lidar com as questões mais difíceis que envolvem pensar,
analisar e ser menos egocêntrico.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a obra
Wide Sargasso Sea de Jean Rhys (1966), partindo da ideia de que a
capacidade narrativa da personagem principal liga-se intimamente à
sua sanidade mental. Assim, o fato de poder contar a sua história faz
com que a protagonista de Jean Rhys esteja sã em todos os
acontecimentos narrados. Investigaremos ainda, de que forma a
personagem silenciada tenta com esforços introduzir sua fala no
mundo e, neste caso, se o discurso cumprirá a função de canal de
comunicação. Dialogando diretamente com o trabalho de Spivak “Can
the subaltern speak?”, que discorre sobre o fato de o subalterno não
ter o poder de fala, a obra Wide Sargasso Sea tece uma importante
discussão sobre a cultura de um país pós-colonial e, portanto
dominado política e culturalmente que, nessa narrativa, através da
mulher caribenha, tentará obter voz e direitos de expressar suas
próprias considerações sobre o mundo. Para o desenvolvimento do
trabalho utilizaremos análises de Mezei (1987) e Gayatri Spivak
(1988).
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como
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ABSTRACT: The following study is aim to analyze the book Wide
Sargasso Sea by Jean Rhys (1966), focusing on the idea that the
ability of narration of the main character is strongly linked to her own
mental health. Thus, the fact of telling her own story makes the
protagonist of Jean Rhys aware on all the narrated events. It is going
to be investigated too, in what ways the silenced character tries to
introduce her voice in the world. Dialoguing directly with Spivak´s
essay called “Can the Subaltern Speak?”, which deals with the
subaltern issues, the book will propose an important discussion about
the politics of a post-colonial and under-cultured country that through
this woman will try to gain voice and rights of expressing her own
considerations. As a theoretical basis, works by Mezei (1987) and
Spivak (1988) will be used.
KEYWORDS: cultural differences; inferiority; narrative as a mean of
sanity.
48

Juliana Benevides DORNAS (UFJF); jubdornas@hotmail.com

49

Tiago Horácio LOTT (UFJF); ivenabbadon@hotmail.com

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.)

146
INTRODUÇÃO
Neste trabalho analisaremos a obra Wide Sargasso Sea de Jean
Rhys (1966) em diálogo com o ensaio de Gayatri Spivak, Can the
Subaltern Speak? (1988) e com o artigo de Kathy Mezei intitulado,
“And it kept its secret: Narration, Memory, and Madness in Jean Rhys
Wide Sargasso Sea” (1987).
A obra de Rhys conta a trajetória de uma mulher jamaicana que
se casa com um inglês, Richard Rochester, e vivendo a partir de
então um casamento conturbado com o passar do tempo é
gradativamente silenciada pelo marido, não podendo contar sua
própria historia ela ilustrará um caso de choque cultural, pois, a
cultura inglesa e, portanto, dominante em comparação a Dominica
permanece

aparentemente

superior,

deixando

assim

a

cultura

reprimida e sem poder de fala. O personagem do marido vem
representar um olhar externo a cultura da Dominica, receoso e talvez
até preconceituoso. A narrativa masculina entra como um corte cruel
à fala da mulher caribenha impedindo-a de contar sua própria
história. Dentro dos conflitos internos da protagonista, a figura do
marido cria nela uma consciência de insanidade, pois a faz acreditar
que ela representa uma mentira como podemos observar no seguinte
trecho:
“Muito em breve ela se juntará a aqueles que sabem o
segredo e não o contarão. Ou por não conseguirem. Ou
por tentarem e desistirem por não saberem o
suficiente... Ela e um deles. Eu mesmo não posso
esperar pelo dia em que ela se tornara somente uma
memória a ser evitada, olhada de longe e como todas
as memórias, uma lenda. Ou uma mentira...” (RHYS,
1966, p.156) (Tradução nossa)

A obra é dividida em três partes contendo a primeira um
apanhado geral sobre a infância da personagem principal, Antoinette,
na qual a experiência com a mãe é essencial ao desenrolar da
historia, pois a mesma foi tida como louca, rejeitava a filha e com
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isso cria nela um desejo senão intrínseco de solidão e afastamento. O
medo da protagonista de se tornar como a mãe molda um desejo
desesperado de fala e talvez por isso a relação com Rochester seja
tão conturbada, pois ao mesmo tempo em que a ameaça de uma
loucura herdada e certa paira sobre Antoinette a sua única saída
proposta, que para ela representa a exteriorização de sua historia, é
vetada decorrente de todo um processo de silenciamento sofrido.
Segundo Lewkowicz (2004), a protagonista é ignorada por
quase todos, e mantém pouca interação com as outras personagens,
fato que vem acentuar o aspecto subalterno da fala de Antoinette.
Podemos ver a consciência da personagem como única forma de
aparecimento na trama. A obra Wide Sargasso Sea explora uma
condição psicológica de profundo isolamento. (Schapiro

apud

Lewkowicz, 2004),.
Na segunda parte o narrador deixa de ser a própria Antoinette e
passa a ser o seu marido invadindo assim a narrativa dela, retirando
sua oportunidade de fala, tornando-a uma protagonista subalterna.
Esse corte no prosseguimento da história constitui um ato dominador
e determinante para o seu desfecho. Ao voltar a narrativa para
Antoinette, na terceira parte, essa já se encontra trancafiada no
sotão de uma casa que ela julga ser na Inglaterra, sob a guarda de
uma mulher que lhe oferece comida e garante que ela não saia.

50

Completamente debilitada e tida como louca, nossa protagonista
termina como um “abjeto” da sociedade (KRISTEVA, 1982), ignorada
e privada do convívio social. Ao final do romance ocorre um incêndio
na casa, o leitor, contudo, a princípio deve imaginar as causas de tal
acontecimento,

pois

o

mesmo

é

previsto

por

um

sonho

da

protagonista onde eventos nada convencionais levam-na a provocar
acidentalmente um incêndio. Ao acordar, percebe-se sozinha em sua

50

a saber, a personagem Grace Poole que também é mencionada na obra Jane Eyre de Charlote Bronte,
obra essa que se constitui como obra base para a revisão escrita da obra analisada aqui.
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“cela” e sai percorrendo o mesmo caminho visto anteriormente no
ambiente sonhado.
É imprescindível tecer também a relação da obra estudada com
a de Charlotte Bronthe – Jane Eyre, onde a figura de Bertha
(Antoinette) primeiramente composta encontra-se fora de cena
(MEZEI, 1987), ela é essencial a trama, contudo permanece a
margem dessa, sem passado, sem explicações pelas quais Mr.
Rochester

a

trata

tão

abominavelmente.

Nós

leitores

não

encontramos motivos ou explicações para a sua aparente loucura
afirmada pelo marido (e que indubitavelmente se confirma mesmo
que em uma perspectiva totalmente diferente da que nos é
apresentada. As razões para a eventual perda da sanidade de
Antoinette encontra-se no subtexto, nas entrelinhas de uma narrativa
entrecortada por uma fala dominante).
Para Mezei, o erro de Rochester está em impor seu ponto de
vista, além de em sua própria narrativa, na de Antoinette também.
Na obra de Bronthe, essa narrativa se omite, pois em Jane Eyre,
Antoinette não tem poder de fala algum. Para então retificar a
situação, Jean Rhys em sua obra dá a persongem, a oportunidade de
entrar em cena com sua história, o que realmente acontece mesmo
que interrompida por Rochester, o que representa além de seus
segredos revelados, sua trajetória, seus medos e memórias o
desesperado esforço de se salvar de uma mentira.
Até agora estivemos focados no impedimento do homem na
narrativa feminina, porém devemos voltar nossa atenção para uma
questão também relevante na obra de Spivak (1988), onde nos é
apresentada a fórmula de Pierre Macherey constituída do seguinte
pensamento:
“O que é importante em um trabalho é o que ele não
fala. Mais do que a noção do que um texto se recusa a
falar, deve-se considerar essencial aquilo que o texto é
impedido de falar. Com isso o método de medir
silêncios deve ser construído porque a elaboração dessa

O insólito em Língua Inglesa – Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-87-6

148

149
urgência será um tipo de jornada em direção ao
silêncio. (p. 287).” (Tradução nossa)

E completa Spivak dizendo que a questão essencial da
consciência subalterna encontra-se nessa importante noção do que o
texto não pode falar.
O silêncio, portanto, na narrativa aqui analisada, constitui um
ponto chave para o entendimento da relação de diálogo proposta
neste trabalho. Jean Rhys, ao mesmo tempo em que compõe uma
personagem coadjuvante de sua própria história, nos diz muito mais
através do silêncio presente na narrativa, por esse representar tudo
aquilo que somos privados de escutar por parte de uma classe muda.
A NARRATIVA SUBALTERNA
Gayatri Spivak considera em seu ensaio Can the subaltern
speak?

a

questão

do

subalterno

partindo

de

importantes

considerações de grandes pensadores como Barthes, Michael Foucault
entre outros. Ela considera importante em primeiro lugar duas
definições de representação: a primeira como falar pelo outro
(speaking for) e a segunda como re-presentação (re-presentation).
Deleuze declara que “não há mais representação; não há nada além
de ação”. (DELEUZE apud SPIVAK, 1988). Spivak então, parte dessa
citação para fazer uma importante conclusão: uma vez que só existe
a ação, o teórico não mais fala pelo grupo oprimido, ou seja, o mito
de os ditos subalternos estarem sendo representados por intelectuais
até então, cai.
“Controverso, o texto de Spivak (1988) Can the subaltern
speak? dividiu opiniões ao afirmar categoricamente ser impossível a
enunciação do sujeito subalterno. Seguindo os passos de Ranajit
Guha, (1982) cujo projeto era repensar a historiografia cultural da
Índia a partir de uma perspectiva que levasse em conta suas
margens silenciosas ou silenciadas, Spivak se manteve cética quanto
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à possibilidade da criação de uma posição de fala para os indivíduos
verdadeiramente subalternos. Retomada e reformulada em dois
outros ensaios intitulados “Who Claims Alterity?” (1989) e “Foreword:
Upon Reading The Companion to Postcolonial Studies” (2000), sua
posição

continuou

contrária

à

possibilidade

de

enunciação

do

subalterno.” (DAIBERT, 2006, p. 1)
Spivak tambem tece a discussão sobre a formação de uma
conscincia de um sujeito e cita Lennin que afirma que “ a consciência
está

associada

com

o

conhecimento

das

inter-relações

entre

diferentes classes e grupos” (LENNIN apud SPIVAK, 1988, p. 286),
contudo ela mesma afirma que:
“Ainda que na construção de uma consciência de um
sujeito, o trabalho e a vontade sustente em longo prazo
e conjuntamente com o trabalho imperialista de
constituição do sujeito epistêmico o avanço do
aprendizado e da civilização, a mulher subalterna será
tão muda quanto sempre foi” (SPIVAK, 1988, p. 295)

Recortando as contribuições de Spivak para esse estudo foram
consideradas as discussões da indiana sobre o papel da mulher nesse
universo

estudado.

Ela

nos

diz:

“Considerando

a

mulher,

o

relacionamento delas com silêncio deveria ser contado por elas
próprias.” Cabe, portanto, à historiografia subalterna confrontar essa
impossibilidade. Se em um contexto de produção colonial, os
subalternos não têm história e nem as podem contar, a mulher
subalterna está ainda mais privada de fala. Sua conclusão é a de que
“a mulher subalterna não é ouvida nem lida e que o subalterno não
pode falar.” (SPIVAK, 1988, p. 295).
NARRATIVA E SANIDADE
Em seu ensaio, Kathy Mezei “examina a estrutura narrativa e a
apresentação da loucura de Antoinette em Wide Sargasso Sea”
(tradução nossa). Segundo ela, “o estado de deterioração mental da
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protagonista está ligado à sua inabilidade de lembrar, recontar sua
história.” (tradução nossa). Antoinette tenta se segurar em sua
narrativa, a qual é rápida e elíptica, mas não denotando insanidade,
apenas mostrando certa fragmentação da mesma (PORTER, 1976).
Em relação a sua fala, e nesse caso, a palavra fala com o sentido de
interação,

iteração

e

discurso

efetivo,

podemos

notar

que

a

protagonista “fala” muito pouco, mas seu discurso se faz muito
presente como forma de consciência. A autora nos passa a impressão
de que ela quis dar maior acesso aos pensamentos de Antoinette
predominantemente na primeira parte do livro, representados por
traços de indiferença e isolamento (PORTER, 1976) em detrimento de
seus discursos diretos, os quais se fazem pouco presentes ao longo
da obra. Além disso, como narradora, ela tenta restringir sua história
aos limites da temporalidade narrativa convencional (ao menos na
primeira parte do livro) tais como seqüência, cronologia linear e
duração plausível. É por isso que ela cuidadosamente distribui datas e
delimita duração de tempo ao longo de sua narrativa: 1839 quando
ela entra no convento, uma referencia ao “primeiro dia que tive de ir
ao convento,” Esses são sinais de sanidade. Mensurar o tempo é
medir o quão próximo da realidade alguém está. Portanto, Antoinette
faz um esforço para mensurar o tempo e avançar de sua infância,
escola e casamento (MEZEI, 1987 – tradução nossa).
A “sanidade da protagonista de Wide Sargasso Sea está
intimamente ligada com sua habilidade de narrar, e quando a
personagem é abandonada (além do sentimento de abandono que a
personagem passa para o leitor ao longo de sua narrativa, ela é
efetivamente abandonada no sótão na terceira parte do livro), isso
traz conseqüências tanto para a narrativa da mesma quanto para seu
estado mental” (MEZEI 1987 – tradução nossa), já que ambos estão
intimamente ligados. Ainda em relação à parte três do livro, podemos
notar que a visão conclusiva sobre o fato de narrar está intimamente
ligado à sanidade – e até a sobrevivência – da personagem:

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.)

152
“Quando a narrativa se desintegra, como na terceira
parte do livro, Antoinette também se desinegra.
Quando a narrativa acaba, Antoinette morre. Através
do ato de narrar, ela mantém seu frágil elo com a
sanidade, com a vida, uma vez que narrar é viver. Se
narrar é a estratégia para a sobrevivência - Daphne
Marlatt, How Hug a Stone - Antoinette só sobrevive
enquanto é capaz de criar narrativas.” (MEZEI, 1987
tradução nossa).

Para provar esse elo entre sanidade e narrativa, Mezei vai ainda
mais longe quando em seu ensaio, aponta pistas lingüísticas sobre tal
ligação:
“Rhys remove do texto verbos como “seem“ e
“thought“ permitindo assim que a personagem possa
falar diretamente, e omiti conjunções como “and“,“but“
e “then“ no intuito de fazer o discurso de Antoinette
parecer mais desarticulado (eliminando a coesão entre
as idéias) e associativo, desconstruindo pouco a pouco
a ilusão de seqüência.” (MEZEI, 1987, p. 23 tradução
nossa)

A FALA SUBALTERNA
Consoante Porter (1976), na obra de Jean Rhys, podemos notar
a ubiqüidade do medo, do receio e do ódio na visão da autora. Esses
sentimentos são visíveis nas personagens de Wide Sargasso Sea,
principalmente, naquelas mais subalternas, como é o caso da
protagonista, que nem em sua própria narrativa, pode se realizar.
Segundo Spivak (1988), o subalterno (nesse caso podemos entender
como sendo subalternos tanto Antoinette, como os serviçais que
trabalham na casa) não fala. Ela problematiza a discussão sobre o
ponto de vista no qual o sujeito do terceiro mundo é representado
dentro

dos

efetivamente,

discursos
não

ocidentais

participa

do

(ele

é

discurso).

representado,
Para

reforçar

mas
seu

argumento, Spivak também diz que a produção intelectual no
ocidente, muitas e de diferentes formas, se dá de acordo com seus
interesses econômicos.
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A DIFERENÇA CULTURAL
Em relação à diferença cultural, durante algumas passagens no
livro, Mr. Rochester dá sinais de que não consegue suportar essa
nova cultura (a Dominica) na qual ele se vê inserido. Segundo
Lewkowicz (2004), Rochester sente-se intimidado e perturbado com
toda a sensualidade (sensualidade usada aqui com seu sentido mais
amplo, referente a algo que aguce seus sentidos, como por exemplo,
as cores, o calor, o cheiro) das paisagens da Dominica, tudo muito
quente, muito livre. Outra passagem marcante apresentada por Rhys,
se passa quando Antoinette recebe uma carta da amiga que está em
Londres e descreve o lugar como sendo um sonho sombrio, do qual
ela não consegue acordar. Ainda no ensaio de Lewkowicz, podemos
perceber como a autora (Rhys) trabalha essa intolerância em relação
ao outro. Richard Rochester fala “ela (Antoinette) era uma estranha
para mim, uma estranha que não pensava ou sentia o que eu sentia,”
e ao longo do livro, essa intolerância não cessa, tendo seu clímax no
confinamento da protagonista no sótão em Thornfield Hall.
Na segunda parte do livro, a qual tem como narrador Richard
Rochester, segundo Mezei, “Antoinette passa de sujeito falante a
objeto, ela se torna o outro” (tradução nossa), idéia que podemos
comparar com o conceito de abjeto, utilizado nas obras de Julia
Kristeva (1982). Nas teorias críticas contemporâneas, o termo abjeto
é utilizado para tratar de grupos geralmente marginalizados, como
mulheres, negros, prostitutas ou pessoas com algum tipo de
deficiência. O abjeto seria tudo aquilo fora dos limites que a
sociedade convencionou como sendo padrões. Por exemplo, ao se
deparar com um cadáver, uma pessoa poderia sentir repulsão pelo
mesmo. Ela encontra todos os dias com pessoas vivas, mas um corpo
humano sem vida a remeteria a idéia de que nós também somos
suscetíveis à morte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando

as

análises

feitas

nesse

trabalho

podemos

concluir que há sim um diálogo entre a obra de Jean Rhys e o artigo
de Spivak por ser a protagonista de Wide Sargasso Sea uma
subalterna em sua própria história e, portanto não capaz de reportar
sua própria história, fato esse que estaria estritamente ligado a sua
própria sanidade como já explicado anteriormente.
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CORPOS ABERTOS E SILÊNCIOS RASGADOS: O
RECURSO POÉTICO E POLÍTICO DO EROTISMO NA
CONTEMPORANEIDADE ∗
ANDRIOLI, Larissa

51

RESUMO: O presente trabalho se propõe a analisar o erotismo como
recurso poético (e político) na contemporaneidade. Para isso, recorre
à tradição, tomando textos como O amor natural, de Carlos
Drummond de Andrade, e os Sonetos luxuriosos, de Pietro Aretino,
para então abordar a poesia atual. Neste momento, recorremos
principalmente ao poeta carioca Oswaldo Martins, mas o artigo
também passa por impressões iniciais acerca da poética da
portuguesa Manuela Amaral. Para a análise deste corpus, tomamos
como base teórica alguns textos indispensáveis no tratamento do
assunto, como O erotismo, de Georges Bataille, e A dupla chama, de
Octavio Paz, bem como outras obras representativas para a
abordagem das obras aqui especificadas, como a tese de
doutoramento de Maria Lúcia do Pazo Ferreira sobre os poemas
eróticos de Drummond, e as apresentações de José Paulo Paes e
estudos de Lynne Lawner sobre Aretino. Os poetas contemporâneos
não apresentam, ainda, nenhum estudo significativo sobre sua obra,
que é justamente o que este trabalho almeja constituir. Toda a
discussão sobre o erotismo, a poética e a política é aqui apresentada
e mediada por questionamentos quanto à ética capitalista, assunto
muito abordado nos escritos citados.
PALAVRAS-CHAVE: erotismo, Drummond, Manuela
Oswaldo Martins, Pietro Aretino, poesia contemporânea

Amaral,

ABSTRACT: The present article proposes to discuss how the
eroticism can be used like a poetic and political resource at the
present day. To that, it appeals to the literary tradition, taking texts
like O amor natural, from Carlos Drummond de Andrade, and the
Sonetos luxuriosos, from Pietro Aretino, to then look at the present
poetry. At this moment, we appeal mainly to the poet Oswaldo
Martins, but the article also passes by initial impressions about the
Portuguese Manuela Amaral poetry. To analyze this corpus is taken as
basis some essential texts to this matter, like O erotismo, from
Georges Bataille, and A dupla chama, from Octavio Paz, and also
another representative writings to the analysis of the books here
∗
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specified, like the thesis of doctorship from Maria Lúcia do Pazo
Ferreira about the erotic poems of Drummond, and the studies of
José Paulo Paes and Lynne Lawner about Aretino. The contemporary
poets don’t have yet any emblematic study about their publications,
which is the purpose of that article to become. The whole discussion
about eroticism, poetic and politic is here presented and mediated by
questions about the capitalist ethic, a matter that frequently appears
in the writings studied.
KEYWORDS: eroticism, Drummond, Manuela
Martins, Pietro Aretino, contemporary poetry.

Amaral,

Oswaldo

INTRODUÇÃO
Pretende-se, aqui, analisar como o erotismo configura um
recurso político quando usado como recurso poético, tanto na
tradição literária quanto na contemporaneidade. Para tal, o corpus
literário compõe-se dos poetas Drummond, Aretino, Oswaldo Martins
e Manuela Amaral. Nos quatro autores o que vemos é uma expressão
além do puro sentido sexual do erotismo, algo que caminha para a
postura política, mesmo social. Como isto se dá e qual seria o motivo
é o que este trabalho procurará esclarecer.
A representação erótica, muitas vezes, é colocada no nível das
manifestações imorais, como uma espécie de piada infame que se
conta escondido, da qual todos riem disfarçadamente e classificam de
“humor negro” ou politicamente incorreto – mas que traduz os
pensamentos de boa parte da sociedade. Da mesma forma, o sexo é
sempre negado: o prazer é sujo, é baixo, carnal (“Não me arrependo
do pecado triste / que sujou minha carne, suja toda carne”, já dizia
Drummond) – e, portanto, deve ser rechaçado e superado – pelo
menos nas aparências. Essa postura, entretanto, negligencia um fato
importante: o sexo é elemento universal e indispensável na vida
humana. E não falamos, aqui, do discurso religioso, de que o sexo é
necessário para a procriação – indo além, é possível dizer que, mais
que fundamental à preservação da espécie, ele é, antes de tudo,
necessário para viver. Para tentar suprir esta necessidade, somos
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diariamente bombardeados pela representação erótica prevista pelo
discurso de autoridade, aquela representação legitimada e que se
manifesta em filmes, novelas etc. que contêm cenas de caráter
sexual.

Entretanto,

esse

tipo

de

representação,

denominada

orientação do prazer, além de limitar e anular o prazer, também
favorece a preservação de preconceitos e tabus correntes na
sociedade. Essa necessidade de controlar o sexo está ligada à
sociedade do trabalho. Um corpo guiado pelo prazer nunca se volta
ao trabalho alienado e à produção – que são a base da sociedade em
que vivemos. O prazer guia, sim, a um trabalho – mas ao trabalho
criativo, e não ao produtivo. A partir do momento em que o
organismo existe não como um instrumento de trabalho alienado,
mas como um sujeito de auto-realização (ou seja, se o trabalho for,
ao mesmo tempo, socialmente útil e a satisfação de uma necessidade
individual), a sexualidade narcisista deixa de ser uma ameaça à
cultura e pode levar, ela própria, à criação cultural (MARCUSE, 1975,
p. 183). Entretanto, na medida em que a sexualidade é organizada e
controlada, a fantasia passa a afirmar-se, principalmente, no campo
das perversões – a perversão existe de forma geral numa cultura
repressiva

e

possui

ainda

formas

compulsivas,

coercitivas

e

destrutivas; a perversão geral pode perfeitamente expressar-se em
formas compatíveis com a moralidade na civilização de elevado grau
(MARCUSE, 1975, p. 178). O que devemos ter em mente é o fato de
que é possível que, numa organização sexual menos repressiva, a
libertação sexual possa criar novas e duradouras relações de
trabalho.
É a partir dessa perspectiva que podemos ver a adoção da
expressão erótica como uma postura política – e não simplesmente
como representação do ato sexual. Ao usar o recurso do erotismo,
coloca-se em questão o tabu da sexualidade para questionar até que
ponto as relações de trabalho estabelecidas na sociedade de
repressão são positivas. A crença no deus grego Eros, de onde vem o
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termo erotismo, contribuía para a livre transição do erótico na
sociedade grega. Para a tradição filosófica, é a divindade que une
sombra e luz, matéria e espírito, sexo e ideia – contribui com a
passagem do caos ao cosmo. É um dos deuses primordiais da cultura
pré-cristã e representa a vida e os prazeres vitais.
PELO ORGASMO A EXPLICAÇÃO DO MUNDO
A publicação, em 1992, de O amor natural foi, para os
admiradores da poesia de Carlos Drummond de Andrade, uma
surpresa – grata para alguns, para outros nem tanto. Nos 40 poemas
que compõem o livro, o autor evoca temas como nudez, sexo oral, o
corpo feminino, sexo anal e incesto, todos sempre perpassados por
uma

linguagem

poética

muito

bem

trabalhada.

O

erotismo,

entretanto, não é novidade absoluta na obra de Drummond.
Desde o seu primeiro livro, Alguma poesia, Carlos Drummond já
evocava a sexualidade, expressa na admiração do corpo alheio. O
poeta (e genro de Drummond) Manuel Graña Etcheverry foi um dos
presenteados com uma das duas únicas cópias de O amor natural
editadas por Drummond e publicou um ensaio sobre o erotismo nele
contido. Ao tratar das primeiras abordagens sexuais feitas pelo poeta
itabirano, usa como exemplo o poema que abre o livro de 1930:
“Poema de sete faces”.
O bonde passa cheio de pernas:
pernas brancas, pretas, amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu
coração.
Porém meus olhos
não perguntam nada.
Il riferimento alle gambe, naturalmente di donna, indica
che il poeta si esalta in considerazione di questa parte
scoperta dell'anatomia femminile, e che la sua mente
incalza ogni tipo di divagazione a suo riguardo: i suoi
occhi non chiedono niente, e si compiacciono alla
visione cosiddetta "sessuale". Si potrebbe qui assumere
che da un punto di vista sentimentale - il cuore - il
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poeta è monogamo, mentre i suoi sensi - gli occhi sono poligami. (ETCHEVERRY, 1990)
[“A referência às pernas, naturalmente de mulheres,
indica que o poeta se exalta em considerações sobre
esta parte descoberta da anatomia feminina, e que sua
mente persegue todo tipo de divagação a esse respeito:
os seus olhos não perguntam nada, e se comprazem
com a visão considerada ‘sexual’. Pode-se aqui assumir
que do ponto de vista sentimental – o coração – o
poeta é monogâmico, mas os seus sentidos – os olhos
– são poligâmicos.” (Tradução minha)]

No decorrer de Alguma poesia, outras citações à anatomia
feminina também são feitas, como em “Moça e soldado” (“Passam
soldados. / ...mas todas são pernas. / Meus olhos espiam. /
Tambores, clarins / e pernas que passam.”) (ANDRADE, 1976, p. 21),
bem como referências outras referências a questões sexuais – é o
caso de “Iniciação amorosa” e “Cabaré mineiro”.
Em seu segundo livro, Brejo das almas, Carlos Drummond vai
nos apresentar uma peça essencial para o estudo aqui apresentado: o
poema

que

atende

pelo

nome

de

“Em

acontecimentos”.
Oh! sejamos pornográficos
(docemente pornográficos).
Por que seremos mais castos
que o nosso avô português?
Oh! sejamos navegantes,
bandeirantes e guerreiros
sejamos tudo que quiserem,
sobretudo pornográficos.
A tarde pode ser triste
e as mulheres podem doer
como dói um soco no olho
(pornográficos, pornográficos).
Teus amigos estão sorrindo
de tua última resolução.
Pensavam que o suicídio
fosse a última resolução.
Não compreendem, coitados,
que o melhor é ser pornográfico.
Propõe isso ao teu vizinho,
ao condutor do teu bonde,

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.)

face

dos

últimos

160
a todas as criaturas
que são inúteis e existem,
propõe ao homem de óculos
e à mulher da trouxa de roupa.
Dize a todos: Meus irmãos,
não quereis ser pornográficos?
(ANDRADE, 1976, p.p. 37-38)

Neste poema, Drummond questiona a postura histórica perante
o sexo e propõe uma mudança: não há mais lugar para a repressão
que ele enfrentou enquanto iniciava sua vida sexual, ainda criança,
ou quando escrevia poemas em que ocupava somente a posição de
voyeur. Aparece também a dicotomia amor versus morte, aqui
seguida da opção de que o escritor fez: “Pensavam que o suicídio /
fosse a última resolução. / Não compreendem, coitados, / que o
melhor é ser pornográfico.” Antônio Houaiss defende que o poema é
peça premonitória da “crescente necessidade do fescenino, do
escatológico, do pornográfico e quejandos, que invade e pervade as
áreas de predomínio ideológico burguês.” (HOUAISS, 1976, p. 68)
Uma outra questão que aparece no poema citado e que é
relevante é a dicotomia erotismo versus morte (Eros versus Tanatos).
A morte, domínio da continuidade, contrapõe-se à vida, que é
descontínua. O erotismo introduz num mundo fundado sobre a
descontinuidade toda a continuidade possível sem deixar que ela
triunfe – porque o triunfo da continuidade é a morte. Assim, o
erotismo é a aprovação da vida na morte – chega à continuidade,
mas não a completa; leva seres descontínuos a uma continuidade
momentânea

(BATAILLE,

1987,

p.

11).

A

aproximação

erotismo/morte também pode ser feita a partir de outros aspectos.
Pertencendo o erotismo ao domínio da violência e da violação
(BATAILLE, 1987, p. 16) assim como a morte, atrai e repele o
indivíduo – o fato de ser uma ação interdita e repelida não anula,
entretanto, o desejo que a circunda. Ainda duas coisas permanecem
interditas ao homem: a morte e a união sexual, e assim é possível
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analisá-las como paralelos: o desejo de matar e o seu interdito
relacionam-se paralelamente ao desejo de uma atividade sexual e
seu complexo de interditos que a impedem.
Desta forma, não é de se estranhar que em alguns poemas,
Drummond apresente o erótico e o tanático como alternativas. É o
que acontece em “Não se mate”, onde o erotismo se aproxima de sua
raiz etimológica: Eros enquanto vida. No poema de Brejo das almas,
a desilusão amorosa (“Carlos, sossegue, o amor / é isto que você
está vendo: / hoje beija, amanhã não beija, / depois de amanhã é
domingo / e segunda-feira ninguém sabe / o que será.”) (ANDRADE,
1976, p. 40) suscita a reflexão sobre a possibilidade (referência
também à tradição romântica) do fim do sofrimento através da
morte. Mas o poeta aconselha: “Inútil você resistir / ou mesmo
suicidar-se”.
Na obra de Drummond, o erotismo aparece constantemente
reprimido. Em seus três livros de poesia de memória, muitas vezes o
poeta aborda a sua iniciação sexual e a consequente repressão
sofrida. É o que ocorre, por exemplo, em “Tentativa”, com a figura
repressora do pai,
Uma negrinha não apetecível
é tudo quanto tenho a meu alcance
para provar o primeiro gosto
da primeira mulher.
Uma negrinha, sem cama
salvo a escassa grama
do quintal, sem fogo
além do que vai queimando
por dentro o menino inexperiente
de todo jogo.
Ai medo de não saber
o que fazer na hora de fazer.
Me ajude, primo igual a mim.
Seremos dois a navegar
o crespo rio subterrâneo.
No chão, à luz da tarde, a tentativa
de um, de outro, em vão, no chão
sobre a fria negrinha indiferente.
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Em meio à indiferença dos repolhos,
das formigas que seguem seu trabalho,
eis que a montanha
de longe nos reprova, toda ferro.
(ANDRADE, 1985, p.p. 677-678)

E em “Iniciação amorosa” (este ainda de Alguma poesia), na
figura do mal-estar físico:
E como eu não tinha nada que fazer vivia namorando
as pernas morenas da lavadeira.
Um dia ela veio para a rede,
se enroscou nos meus braços,
me deu um abraço,
me deus as maminhas
que eram só minhas.
A rede virou,
o mundo afundou.
Depois fui para a cama
febre 40 graus febre.
Uma lavadeira imensa, com duas tetas imensas, girava
no espaço verde.
(ANDRADE, 1976, p. 22)

É em Brejo das almas que Drummond firma seu pacto
pornográfico. Além de convidar a humanidade à pornografia, no já
citado “Em face dos últimos acontecimentos”, ele nega qualquer
pudor e, apesar de classificar o pecado como triste e sujo, ocupando,
portanto, um lugar baixo em relação à estrela, ele aceita e assume o
erótico:
Não me arrependo do pecado triste
que sujou minha carne, suja toda carne.
O caminho é tão claro, a estrela tão larga,
os dois brilham tanto que me apago neles.
Mas certamente pecarei de novo
(a estrela cala-se, o caminho perde-se),
pecarei com humildade, serei vil e pobre,
terei pena de mim e me perdoarei.
(ANDRADE, 1976, p. 43)

A partir de então, a impressão que fica é que “o poeta (...) vai
se libertando das sutilezas metafóricas e buscando dar nome às
coisas, sem muitos rodeios” (AGUIAR, 2007, p. 105), desencadeando
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uma sensualidade cada vez mais explícita em sua obra, que
culminará com a publicação de O amor natural.
Já no título, Drummond explicita sua concepção do que vai
relatar no livro: sexo não é mais que o natural do amor, é o amor
carnal, mas ainda assim, amor. Se, de acordo com a tradição
filosófica, Eros é uma divindade que comunica valores opostos, numa
relação sexual são indissociáveis os valores carnal e espiritual. É o
que Carlos Drummond diz no início do primeiro poema de O amor
natural:
Amor – pois que é palavra essencial
comece esta canção e toda a envolva
(...)
Quem ousará dizer que ele é só alma?
(ANDRADE, 1992, p.19)

No último verso, o autor questiona a concepção do sexo como
algo longe do sublime. Afinal, “[q]uem não sente no corpo a alma
expandir-se / até desabrochar em puro grito / de orgasmo, num
instante de infinito”? Depois, no último poema do livro, “Para o sexo
a expirar”, alguns versos retomam esta ideia, e vão mais além: mais
que sensação da alma, o orgasmo é parte existencial da questão
existencial do amor: “Amor, amor, amor – o braseiro radiante / que
me dá, pelo orgasmo, a explicação do mundo” (ANDRADE, 1992, p.
103).
É importante notar que durante todos os poemas que compõem
O amor natural, o poeta nunca abandona o apuro da linguagem, tão
seu característico. Em “Era manhã de setembro” (ANDRADE, 1992,
p.p. 21-23), por exemplo, a escolha do mês mencionado não é pura e
simplesmente por corresponder à rima com “membro”. Durante todo
o poema, desfolham-se metáforas que se utilizam de elementos da
natureza, em especial ligados às flores – e é em setembro que a
primavera tem início. Um recurso utilizado com muita eficácia é a
composição por aglutinação, com a qual o autor cria novas palavras
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que melhor expressam o que ele pretende dizer. O poema “Bundamel
bundalis bundacor bundamor” é todo construído em cima disto, e nos
versos finais de “Sugar e ser sugado pelo amor” o sexo oral é
descrito belamente: “é tudo boca boca boca boca / sessenta e nove
vezes boquilíngua” (ANDRADE, 1992. p. 67).
O POETA DA DESEDUCAÇÃO
Em 2008, o Brasil se viu no meio de uma discussão sobre até
que ponto o moralismo e a hipocrisia ainda estariam inseridos na
sociedade. Após ser convidado pela própria diretoria da Escola Parque
a falar na sala de aula sobre seu trabalho de escritor, Oswaldo
Martins foi demitido. O motivo: escrevia poesias de conteúdo eróticopornográfico. A reclamação veio dos pais de alunos que, após
ouvirem a fala do professor, foram buscar sobre ele na internet e se
depararam com seu blog. Também na web, o escritor possui
publicada uma releitura dos Sonetos luxuriosos, de Pietro Aretino,
denominada I modi (disponível no site Texto Território, mantido pelo
autor

e

por

outros

http://textoterritorio.pro.br/imodi/index.html).

escritores:
A

abordagem

de

Martins difere da de Drummond: sua poesia é feita para transgredir.
E se O amor natural era transgressor, o que dizer da poesia que
questiona abertamente os valores da sociedade e diz “caralho”,
“buceta” (sintomaticamente grafada com u), “foder”? Em Cosmologia
do impreciso (2008), sexo e vida se confundem. Onde lemos
“bucetas” podemos ler “Eros” – e Eros não é menos que vida. Assim
como o corpo feminino, a arte é também vida e fonte de prazer – é
possível sentir tanto prazer com ela quanto se sente com a relação
sexual. Volta, então, a ideia de corpo e espírito que Oswaldo
trabalha: se a arte, segundo a visão tradicional, é uma atividade
sublime, ao ligá-la tão intimamente ao corpo, o poeta está mais uma
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vez afirmando que o espírito e o corpo não se separam: no sublime
da arte, há a criação erótica, carnal – há o prazer.
quando quadros e livros
bucetas são
não são bucetas que se levam
aos livros e quadros
senão que quadros e livros
buscam
o que de bucetas
são (MARTINS, 2008, p. 93)

O caráter transgressor da poesia de Oswaldo não aparece
somente na utilização da linguagem sexual para se referir a outros
assuntos, como o poema acima citado mostra. Na subdivisão “Estudo
para pinturas sacras”, do Cosmologia, o poeta volta-se para a
religião: começa por desconstruir a imagem de “virgem” de Maria. A
virgem, figura tão pura nas escrituras, é aqui mulher real e faz
intrigas, obtém favores, finge e, o mais importante, faz sexo. Fala de
sexo. Fala de deus e de sexo ao mesmo tempo. Reúne sagrado e
profano.
A virgem de olhos doces tece intrigas
para conquistar os favores
de deus
para isso usa de artifícios
finge no olhar vazio
ser a menina dos olhos
depois diz para isabel:
fodi com deus.
ah, isabel, isabel,
com ele
é como se fodesse com todos os homens
(MARTINS, 2008, 105)

Neste poema aparece uma questão interessante: aqui, o sexo
com Deus é uma forma de entrar em contato com todos os outros
homens. É como a comunhão – mas feita a partir do corpo. Se, ao
ingerir o que representa o corpo de Deus, a pessoa entra em contato
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com este e ao mesmo tempo com todos os seus irmãos, aqui a
proposta é a mesma, mas a comunhão é feita pelo corpo em si, e não
por uma representação dele. É possível enxergar também a questão
da projeção divina no homem. Se o homem foi feito à imagem e
semelhança de Deus, por que seria o sexo uma característica nossa e
exclusivamente nossa, carnal? Não: aqui, o sexo atinge também a
divindade.
Depois, Oswaldo retoma os “Ensaios sobre a pintura”, de
Diderot, onde o filósofo, escritor e crítico de arte faz uma série de
considerações sobre como seria a relação entre arte e sexualidade,
caso esta não fosse brutalmente reprimida pelo cristianismo.
Se nossa religião não fosse uma sombria e insossa
metafísica, (...) se esse abominável cristianismo não se
tivesse estabelecido mediante o assassinato e o
derramamento de sangue, (...) se todos os nossos
santos e santas não estivessem cobertos até a ponta do
nariz (...) se a Virgem Maria houvesse sido a mãe do
prazer, (...) se, nas bodas de Canaã, Cristo, tocado de
vinho, um tanto desabusado, houvesse percorrido o
colo de uma das jovens das bodas e as nádegas de
Santa Joana (...) veríeis o que fariam nossos pintores,
poetas e escultores; em que tom falaríamos desses
encantos, que exerceriam um papel tão sublime e tão
admirável na história de nossa religião e de nosso
Deus; e com que olhos contemplaríamos a beleza à
qual deveríamos o nascimento, a encarnação do
Salvador e a graça de nossa redenção. (DIDEROT,
1993, 94-95)

A transposição para a poesia é feita a partir da tomada de
pequenos trechos de Diderot (como “se Madalena houvesse tido
alguma aventura galante com Cristo” ou “se as alegrias de nosso
paraíso não se reduzissem a uma absurda visão beatífica”), que são
em seguida desenvolvidos por Oswaldo Martins:
4
cristo nas bodas de caná houvesse percorrido o colo
das moças
e com os olhos inebriados de tesão
tocasse aqui uma teta
ali as curvas
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as portentosas nádegas
da mulher que se oferecia
mais que a morte
seria a carne
nossa unção
(MARTINS, 2008, 112)

A grande questão levantada neste poema é: o erotismo, ao
mesmo tempo em que se relaciona à vida, também é vida – mais: é
unção, é algo sagrado. E este seria um valor universal, não fosse a
imagem criada e repassada até hoje pelas religiões, que têm em
Jesus Cristo a personalização de seus valores – e é sua imagem de
ausência de sexualidade que nos foi passada como exemplo de
conduta.
SEXO ENQUANTO QUESTÃO EXISTENCIAL
O poeta Pietro Aretino foi, por assim dizer, o bode expiatório da
Renascença italiana, purgando-lhe as culpas e os crimes – seus
Sonetti lussuriosi, marco na história da poesia erótica do Ocidente,
foram alvo de perseguição por quatrocentos anos, o que resultou no
escasso número de sua edição, quase todas em francês e “com as
palavras ditas obscenas substituídas por sinônimos menos chocantes
ou pela letras inicial seguida de hipócritas reticências” (PAES, 2000,
p. 26). Os sonetos de Aretino surgiram a partir da série reproduções
dos quadros feitos por Giulio Romano que representavam posições
sexuais.
Na maior parte dos sonetos, vemos comentários trocados pelos
amantes que suscitam um acompanhamento da cena erótica. E digo
“acompanhar” porque, em primeiro lugar, em diversos momentos o
leitor é promovido de voyeur a co-participante da ação; em segundo,
porque não somos colocados diante de uma cena estática – temos
um processo que se desenrola com uma “intensificação retórica cujo
crescendo paraleliza mimeticamente o ritmo do mais intenso dos
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processos fisiológicos conhecidos do ser humano” (PAES, 2000, p.
36) – o orgasmo. Trata-se de uma experiência indizível como todas
as outras experiências profundas e que os sonetos de Aretino tentam,
paradoxalmente, dizer. Esse objetivo de dizer o indizível envolve o
recurso que José Paulo Paes chama de retórica do orgasmo. O
primeiro meio de que se vale essa retórica é o vocabulário cru; outro
recurso é o registro interjectivo.
Aretino, além de, como já foi dito, transformar o leitor em coparticipante da ação sexual, ele vai além: o sexo, tão carnal e
palpável em sua poesia, acaba por transcender o físico: torna-se uma
questão existencial:
Fottiamci, vita mia, fottiamci presto,
Poi che per fotter tutti nati siamo,
E se il cazzo ami tu, la potta io bramo,
Chè il mondo saria nullo senza questo.
[Fodamos, meu amor, fodamos presto,
Pois foi para foder que se nasceu,
E se amas o caralho, a cona amo eu;
Sem isto, fora o mundo bem molesto.]
(ARETINO, 2000, 68-69)

Essa postura, usada como forma de atacar diretamente a moral
hipócrita, é defendida por Aretino no início de seus Sonetos:
Diverti-me [...] escrevendo os sonetos que podeis ver
[...] sob cada pintura. A indecente memória deles, eu a
dedico a todos os hipócritas , pois não tenho mais
paciência para as suas mesquinhas censuras, para o
seu sujo costume de dizer aos olhos que não podem
ver o que mais os deleita. (ARETINO, 2000, p. 5)

Essa

perspectiva

vai

ser

retomada

bem

mais

tarde

no

Modernismo como uma dentre as tantas formas utilizadas para
promover a liberdade (os poemas-piada de Oswald de Andrade, os
versos brancos e os versos livres). Resgatar uma visão primitiva do
corpo e dos atos que este pratica, valorizar o sensual, desconstruir os
valores consagrados da moral estabelecida – são preceitos de uma
poesia erótica.
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O EROS FEMININO
A poeta portuguesa Manuela Amaral vem completar esse corpus
trazendo a ele uma nova visão da questão erótica: a questão
feminina. Sua poesia é marcada por duas grandes questões: o erótico
e

o

feminino.

Podemos

observar

que

a

poesia

feminina

contemporânea em geral não existe sem o erótico. Manuela Amaral
usa o erótico para trazer à tona a questão da mulher, e para tal se
assume não só como ser feminino, mas também como uma mulher
que ama as mulheres. A concepção da sexualidade – não da
escritora, porque não vem ao caso, mas da sua poesia – é essencial
para ler seus escritos. O teor contestador de sua poética pode ser
visto em “Rebeldia”:
Soltem-me
as algemas
Quero
a minha alma livre
meu corpo livre
meu pensamento livre
Esbofetear o mundo
e cuspir
na vida

O

ato

de

“esbofetear

o

mundo”

e

“cuspir

na

vida”

é

frequentemente executado pela poesia homoerótica de Manuela. Mais
do que afirmar a sexualidade em geral – que, por si só, já é um tabu
-, ela afirma uma sexualidade específica – a homossexual. E, para
afirmar, ela nega sua identidade – e assim constrói uma identidade
própria para sua poesia:
Não sou homem
nem mulher
nem lésbica
ou pederasta
Sou tudo
Mas ser tudo
não me basta

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.)

170
Ao mesmo tempo, coloca em discussão uma questão que
perpassa a pós-modernidade: a impossibilidade do ser único. Num
mundo com tantas identidades se cruzando, não é possível que se
fale em defesas sociais únicas. Por isso, a poesia de uma escritora
lésbica não é perpassada somente pela sua feminilidade, mas
também pela das outras mulheres que a cercam.
O sexo e a poesia, e consequentemente a arte, não são só o
sublime. Os palavrões citados no poema retornam à questão
mostrada em Oswaldo Martins, sobre a libertação da linguagem
sexual. A questão da linguagem e da impossibilidade dela é também
retomada em “Palavra por dizer”:
Só agora sou poeta
na poesia que não escrevo
Só agora me transmito
Só agora me transcrevo
Eu silabo no teu corpo
a palavra que não digo

A

poesia

de

Oswaldo

e

Manuela,

de

certa

forma,

são

complementares, já que abordam de formas diferentes as mesmas
questões e de pontos de vistas diferentes. A questão que aqui já foi
abordada em Oswaldo, sobre a religiosidade, também aparece em
Manuela:
Nas ilhas mais remotas do teu corpo
fui encontrar o santo graal perdido

O santo graal, símbolo religioso, é transformado em objeto
sexual, é encontrado no corpo sexualizado da parceira. Essa ligação é
feita também em outros poemas, como, por exemplo, ao dizer, em
“Auto de fé”: “a um palmo do umbigo eu fui primeira / a divina / a
deusa”.
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CONCLUSÃO
O que se tentou mostrar com esse breve panorama foi que a
poesia erótica, desde sempre, serviu para um objetivo além da
excitação sexual, ainda que isso não seja amplamente divulgado. O
tabu sexual contribui para que continuemos tachando a literatura
erótica de conteúdo baixo, quando, na verdade, trata-se de algo
sublime. Creio não haver maneira melhor de terminar o presente
artigo do que com as palavras de Aretino em uma carta da época da
divulgação das gravuras nas quais baseou seus sonetos:
Que mal haverá em contemplar um homem a possuir
uma mulher? Serão os mesmos animais mais livres que
nós? Parece-me que aquela coisa que a Natureza nos
dá para perpetuar-nos deveria ser usada à volta do
pescoço como berloque e no chapéu como medalha. Foi
ela quem vos fez (...) Gerou as mais adoráveis
crianças, as mulheres mais belas, os santos mais
veneráveis. Não é mister ocultar órgãos que
engendraram tantas belas criaturas. Seria antes mister
ocultar nossas mãos, que nos dissipam o dinheiro,
fazem juramentos falsos, emprestam a juros usurários,
torturam a alma, ferem e matam. (PAES, 2000, p.p.
28-29)
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INTERTEXTUALIDADES EM “FRANKENSTEIN”
DE MARY SHELLEY
DE ALMEIDA, Maiara Alvim 52

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apontar
intertextualidades existentes entre o romance “Frankenstein”, da
inglesa Mary Shelley, e outras duas obras ligadas tematicamente: o
Gêneses da Bíblia e “Paradise Lost”, de John Milton; também serão
como tal intertextualidade pode construir leituras da obra romântica,
bem como uma possível explicação para a escolha de tais obras para
sua construção. Para a apresentação da proposta de leitura
comparativa aqui apresentada, primeiramente apresentaremos um
quadro geral do romance “Frankenstein”; em seguida, constituindo o
arcabouço
teórico,
falarei
brevemente
do
conceito
de
intertextualidade de Kristeva ( tal como apresentado em Zani (2003)
) e Paulino, Walty e Cury (1995). Em seguida, um quadro geral das
obras “Paradise Lost” e do Gênesis bíblico serão apresentados, assim
como serão mostradas as relações intertextuais existentes entre as
três obras citadas.
PALAVRAS-CHAVE: Frankenstein, Intertextualidade, Paradise Lost,
Genesis

ABSTRACT: This paper aims to point out intertextual relations
between Mary Shelley’s romance “Frankenstein” and two other works
which are related thematically: the Genesis, from the Bible, and John
Milton’s Paradise Lost. The ways how such intertextuality may be
used to build a reading of the Romantic work are also shown, as well
as a possible explanation for the choice of such works. For the
presentation of the present reading possibility, first it will be shown a
general overview of “Frankenstein’s plot, themes and creation
context; next, regarding our theoretical background, the concept of
intertextuality by Kristeva (as it appears in Zani (2003)) and Paulino,
Walty and Cury (1995) will be briefly explained. Then, a general
overview of “Paradise Lost” and the book of Genesis will be also
provided, as well as the intertextual relations those works present.
KEYWORDS: Frankenstein, Intertextuality, Paradise Lost, Genesis
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INTRODUÇÃO
A presente comunicação foi inicialmente concebida como parte
de um trabalho sobre o romance “Frankenstein”, da inglesa Mary
Shelley, apresentado por mim em disciplina cursada durante minha
graduação, no segundo semestre de 2009, na Universidade Federal
de Juiz de Fora. O recorte que apresentarei aqui se trata de um
trabalho ainda inicial, que deve e pode aprofundar muito. É mais uma
proposta de análise comparativa e apontamento de possíveis leituras
que venham a emergir de tal análise. Para tanto, me valerei dos
conceitos de intertextualidade tal qual apresentados por Kristeva ( tal
como apresentado em Zani (2003) ) e Paulino, Walty e Cury (1995).
Começarei minha proposta de leitura discorrendo sobre esse mesmo
conceito; em seguida, falarei brevemente sobre o romance e sobre as
obras com que dialoga; para finalizar, apresentarei minha proposta
para uma leitura comparativa das três obras.
INTERTEXTUALIDADE
O conceito de intertextualidade não é necessariamente novo; é
abordado com nomes diferentes, porém. O dialogismo de Bakhtin
nada mais é do que a intertextualidae. Mas, do que se trata, em si?
Para Zani (2003), que discorre em seu texto sobre o conceito
de intertextualidade apresentado por Kristeva, a intertextualidade
daria-se em um diálogo de gêneros ou de vozes. Segundo a autora,
“Um diálogo não ocorre somente em um discurso
fechado, mas também com outros discursos e seus
receptores, como uma relação intertextual entre um
discurso, outros
discursos anteriores e com os
espectadores que, porventura, já tenham uma prévia
noção de como se realiza uma relação citacional, sendo
então determinado” (ZANI, p. 2)

De

acordo

com

Paulino,

Walty

e

Cury

em

seu

livro

“Intertextualidades” (1995), podemos entender intertextualidade,
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mais amplamente, como algo que envolve tudo aquilo considerado
um processo cultural, tomados como texto; e, num sentido mais
restrito, ela trataria somente de produções verbais, sejam elas orais
ou escritas. Podemos, assim, vê-la como uma “semiose cultural” –
nos termos dos autores.
Os autores ainda estabelecem três maneiras básicas através
das quais dar-se-ia uma ocorrência intertextual, se saber: a citação,
a alusão e a estilização. A primeira confirmaria ou alteraria o sentido
do discurso; seria a que se dá de maneira mais explícita, uma vez
que um discurso citado nada mais é do que um elemento dentro de
outro já existente. Veremos, mais a seguir, que temos tal recurso
dentro da obra de Mary Shelley.
Já a alusão não se dá de maneira explicita tal como a citação;
dá-se em uma construção que reproduza a ideia central de algo já
discursado (ou seja, de uma primeira obra), aludindo ao mesmo. E,
por fim, temos a estilização, que seria uma forma de reprodução dos
elementos de um discurso já existente, mas com uma “reprodução
estilística” do conteúdo formal ou textual desse discurso, sendo a
intenção de quem a faz reestilizá-lo.
Assim, vejamos como a intertextualidade aparece dentro da
obra de Shelley.
FRANKENSTEIN – A HISTÓRIA
“Frankenstein; or the modern Prometheus” foi originalmente
publicado em 1821, tendo sido escrito pela inglesa Mary Shelley, que
na época era bem jovem (21 anos na época da publicação, 18 na
época em que começou a escrevê-la). Inicialmente, a história de
Victor Frankenstein, jovem cientista que descobre o segredo da vida
– e as consequências de se ter tal poder – seria um conto; sob a
influência de seu marido, o poeta romântico Percy B. Shelley, Mary
Shelley ampliou essa ideia inicial, transformando-a no romance que

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.)

176
vria a ocupar um lugar de destaque dentro não só da literatura
romântica inglesa, mas da literatura em geral, sendo considerado um
clássico. Além disso, história e seus personagens ocupam um espaço
considerável dentro do imaginário popular, contando com adaptações
para o cinema, teatro e até graphic novels. A figura do monstro (que,
na maior parte dos casos, é chamado de Frankenstein, como se
obscuresse a figura do cientista protagonista) e do “cientista maluco”
advindas do romance e popularizadas pelas suas adaptações também
encontram-se, indiretamente ou diretamente, em outras obras, das
mais diversas mídias possíveis – um processo que, de certa forma,
também pode ser visto como de intertextualidade, se tomarmos seu
sentido mais amplo.
De acordo com Mary Shelley, em seu prefácio do romance, tudo
começou em 1816, quando ela, seu marido, Lord Byron e Polidori
encontravam-se reunidos em uma das casas de Byron, na Suiça, e o
grupo, sob influência de histórias de terror alemãs lidas por eles,
decidiu contar histórias de terror também, sob sugestão do anfitrião.
Shelley diz não conseguir pensar numa história boa o suficiente para
competir com a de seu marido ou de Byron. Após escutar conversas
dos dois sobre algumas descobertas e doutrinas da época, tais como
o galvanismo, a ideia da animação de um corpo sem vida surgiu
(“Not thus, after all, would life be given. Perhaps a corpse would be
reanimated;

galvanism

had

given

token

of

such

things

(…)”

(SHELLEY, 1831 p. 8).). Para a época, tal ideia fazia sentido; além
disso, era uma explicação lógica e racional de como se podia dar vida
a um corpo inanimado, algo inovador também na época (geralmente,
as explicações eram de caráter mais místico). Então, a autora narra o
sonho em que ela diz tido a ideia daquilo que mais tarde tornar-se-ia
“Frankenstein”:
“My imagination, unbidden, possessed and guided me,
gifting me the successive images that arose in my mind
with a vividness far beyond the usual bounds of revery.
I saw – with shut eyes, but accurate mental vision – I
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saw the pale student of unhallowed arts kneeling beside
the thing he had put together. I saw the hideous
phantasm of a man stretched out, and then, on the
working of some powerful engine, shows signs of life,
and stir with an uneasy, half vital motion. Fightful it
must be; for supremely frightful would be the effect of
any human endeavour to mock the stupendous
mechanism of the Creator of the World” (SHELLEY,
1831 p. 9)

A ideia da inspiração, do sonho, era bem cara aos românticos –
basta citar, como exemplo, a história que Coleridge conta sobre como
surgiu seu poema Kubla Khan. Assim, misturando uma explicação
tida, para a época, como científica e verossímil, aliada a uma ideia
vinda de um sonho, nascia Frankenstein.
O enredo gira entorno dos esforços de um jovem estudante de
filosofia natual, Victor Frankenstein, para a construção e de uma
criatura a qual ele consegue dar vida – e as consequências e
responsabilidades vindas dessa “brincadeira de deus”. Victor acaba
abandonando a criatura, que foge. Rejeitada por sua aparência
horrenda, a criatura, que inicialmente era bondosa (e é corrompida
pela sociedade, uma referência ao bon savage de Rousseau), tornase mau (como ela própria diz a seu criador). Anos depois, ela
reencontra seu criador e lhe pede que faça uma fêmea, uma vez que
ele não tinha companhia e não havia mais nenhum ser igual a ele no
mundo; e, também, para se vingar daquele que o fizera tão
horrendo. Em seus diálogos com seu criador e , várias vezes nas
considerações apresentadas pelo próprio Victor, referências a figura
de Adão, Eva e seu criador são feitas, assim como referências a
figura de Lúcifer, anjo expulso do paraíso por desafiar o poder de
Deus. Apesar das referências constantes a motivos religiosos, a
palavra “deus” é raramente, senão nunca, citada no romance. É
válido lembrar que tanto o marido de Mary Shelley quanto seu pai,
William Godwin, duas figuras que muito a influenciaram e a
cercavam, eram ateus. Então, como tais referências religiosas,
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judaico-cristãs, foram parar em sua obra? Discorrerei sobre isso na
próxima seção.
INTERTEXTUALIDADES EM FRANKENSTEIN
Há referências a diversas outras obras ao longo do livro – tanto
literárias quanto científicas, dentre as quais Sinbad; Childe Harold
(prefácio); Canção de Roland e Roncesvales; a Ilíada; várias obras de
Shakespear,

como

“A

Midsummer

Nightdream”,

Hamlet,

“The

Tempest”; as obras de Paracelsus e Isaac Newton; Arthur e o
Cavaleiros da Távola Redonda; “Sorrows of Werter” de Goethe e
“Lives” de Plutarco; um poema de Percy Shelley, “Mutability”; Tintern
Abbey” de William Wordsworth; e “Rime of the Ancient Mariner”, de
Coleridge, dentro muitas outras.
Porém, dentre essas menções, alusões e citações, há duas que
merecem mais atenção, sendo elas o grande foco desse trabalho: o
livro do Gênesis, da Bíblia, e “Paradise Lost” (Paraíso Perdido, em
português), de Milton. Tratarei de ambas obras juntamente, uma vez
que contam a mesma história, sendo que foi o Gênesis que serviu de
inspiração para o longo poema épico de 12 livros de Milton – mais
especificamente, a história da criação do homem, da queda do
homem pelo pecado original e da queda de Satã, antes arcanjo que é
expulso do paraíso por desafiar Deus.
Na história bíblica, é dito que Deus criara Adão, o homem, sua
imagem e semelhança; ao ver que Adão sentia-se só, Deus criara
Eva, sua companhia, e colocara ambos no Jardim do Éden, falando
que eles podiam usurfruir de tudo que ali houvesse, menos do fruto
da árvore do conhecimento – muitas vezes chamado de “fruto
proibido”, popularmente. Eva, tentada pela serpente, acaba comendo
tal fruto, e depois o oferece a Adão. Tal seria o pecado original, que
levou a expulsão dos dois do paraíso.
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Acredito eu que, provavelmente, todas as alusões – tomando
aqui o sentido acima explicado e presente em Paulino, Walty e Cury
(1995) – feitas ao longo de “Frankenstein” teriam como origem
“Paradise

Lost”,

considerando

que

Mary

Shelley

fora

muito

influenciada por dois ateus e que Milton era um autor de grande
prestígio entre os escritores e poetas românticos.
“Paradise Lost” é um dos livros lidos pela criatura ao longo da
narrativa de “Frankenstein”, e é através do mesmo que ela se
familiariza com a história criação do homem. A criatura se refere a si
mesmo, várias vezes durante o romance, como o Adão de Victor
(que, obviamente, acabaria ocupando a posição de deus/criador);
porém, a criatura acaba se assemelhano mais a Satã, por conta de
seus atos perversos: “I ought to be thy Adam, but I am rather the
fallen angel, whom thou drivest from joy for no misdeed.” (SHELLEY,
s/d,

p. 96). A criatura desafia e se rebela contra seu criador, tal

como Satã faz em relação a Deus. Essa história não é contada no
Genesis; ela aparece mais no “Paradise Lost”, algo que reforça minha
suposição da familiaridade de Shelley com o tema e a fonte de suas
referências ao mesmo.
Voltando, porém, à relação criador-criatura de Victor e do
monstro, temos um detalhe que diferencia a relação dos dois daquela
do Deus da Bíblia e de Paradise Lost com a de Adão: a companhia
feminina. Nesse trecho da Bíblia do rei James, podemos ver essa
passagem mais detalhadamente:
“but for Adam there was not found an help meet for
him. ; 21: And the LORD God caused a deep sleep to
fall upon Adam and he slept: and he took one of his
ribs, and closed up the flesh instead thereof; ; 22: And
the rib, which the LORD God had taken from man,
made he a woman, and brought her unto the man.”
(King James’ Bible, disponível on line)

O monstro, por outro lado, não tinha ninguém semelhante a
ele: “no Eve soothed my sorrows nor shared my thoughts” (SHELLEY,
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s/d, p. 126). E, quando ele solicita a seu criador que lhe faça uma
companhia, Victor começa a contruí-la, mas tomado pelo que ele
chama de terror de imaginar que os dois poderiam se reproduzir, ele
destroi a criatura fêmea, provocando mais ainda a ira e o desejo de
vingança do monstro.
Victor, o criador, também se refere a si mesmo como a
Satã:“like the archangel who aspired to omnipotence, I am chained in
an eternal hell” (SHELLEY, s/d, p. 204). Satã quis ser superior a
Deus, e acabou punido; Victor “brinca de deus” a tentar obter o
conhecimento supremo sobre o funcionamento e criação da vida, mas
acaba falhando e encontrando sua própria ruína. Sua condição
miserável no fim do romance podem ser vistos, assim, como as
consequências (ou punições) de tal ato.
Outra alusão à temática de fundo bíblico é o conhecimento em
si, que liga-se a queda do homem (lembrando-se que o fruto proibido
era o da árvore do conhecimento). Vejamos o trecho que se refere a
tal passagem, na tradução da Bíblia feita pelo rei James:
“And when the woman saw that the tree was good for
food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to
be desired to make one wise, she took of the fruit
thereof, and did eat, and gave also unto her husband
with her; and he did eat. 7: And the eyes of them both
were opened, and they knew that they were naked;
and they sewed fig leaves together, and made
themselves aprons.” (King James’ Bible, disponível on
line)

Victor diz em alguns pontos do romance que o conhecimento é
algo perigoso, recomendando a Walton, a quem conta sua história,
que “I ardently hope that the gratification of your wishes may not be
a serpent to sting you, as mine has been” (SHELLEY, s/d, p. 28) –
vemos aqui uma alusão a serpente que tenta Eva na história da
queda do homem. Também há alusões a maçã, onsiderando aqui
que, apesar de não haver referências a tal fato nem no Gênesis e
nem

no

“Paradise

Lost”,

o

fruto

proibido

é

normalmente
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representado como uma maçã: “but the apple was already eaten, and
the angel’s arm bared to drive me from all my hope” (SHELLEY, s/d,
p. 182). É válido lembrar que tanto no Gênesis quanto, claro, em
“Paradise Lost”, é um anjo que tira Eva e Adão do paraíso.
Para finalizar esse breve estudo comparativo, citarei alguns
versos de “Paradise Lost” – a fonte das referências de Shelley – nos
quais Adão aparece falando com Deus: “Did I request thee, Maker
from my clay / To mould Me man? Did I solicit thee / From darkness
to promote me?” (MILTON, s/d, livro X, versos 743–5)
Nesse trecho, Adão pergunta a Deus porque foi criado, se não
pediu para o ser; a criatura faz a mesma indagação a Victor em
alguns trechos, como nesse, por exemplo: “’Hateful day when I
received life!’” (SHELLEY, s/d, p.125)
CONCLUSÃO
A escolha de tais obras pode ter se dado por diversos fatores.
Um deles seria o fato da recuperação do prestigio de Milton entre os
românticos – considerando que a geração anterior pouco lhe dava
atenção. Também, já que se tratava de um romance que lida
diretamente com a dinâmica criador-criatura, não haveria referência
melhor do que a história da criação – mas não somente da criação tal
qual é a apresentada no gênesis bíblico, mas sim sob a perspectiva
que Milton coloca: um Adão que questiona seu criador. A presença de
alusões

a

figura

de

Satã,

o

anjo

caido,

também

vieram,

provavelmente, de “Paradise Lost”, uma vez que não se encontram
na versão bíblica da história.
Porém, as referências ao conhecimento como algo que pode
destruir estão mais ligadas a ideia bíblica do fruto proibido. Uma
outra hipótese possível que justifique tais escolhas é a de que tais
referências eram mais fáceis de recuperar para o público da época.
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Mas, para afirmar tanto, seria necessário ir além dos objetivos desse
trabalho e analisar a recepção e o público alvo da mesma.
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REFLEXÕES ACERCA DA “POLIFONIA” NA OBRA
BISA BIA BISA BEL DE ANA MARIA MACHADO
SILVA, Marcia Cristinba
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RESUMO: O trabalho propõe a investigação do fantástico na obra
Bisa Bia, Bisa Bel (1981) de Ana Maria Machado, uma vez que a
autora trabalha entre o real e o fantástico, entrecruzando presente,
passado e futuro. Três tempos e três vivências que se ligam através
de uma só pessoa: a personagem Isabel. Deste modo, o que a
princípio parece apenas uma história divertida e sedutora ganha uma
significação mais profunda a partir da análise das três vozes
presentes em um só personagem em formação e transformação, isto
é, um personagem em busca de si mesmo. Certamente isso só pode
acontecer porque estamos no plano do fantástico, onde as noções de
tempo e espaço ganham novas dimensões. Através da análise do
plurivocalismo dentro de Isabel, em que percebemos a convivência de
três gerações diversas, pretendo enfatizar que a literatura infantil
pode ser estudada livre dos discursos pedagógicos e dos rótulos de
mera trama de ações. O uso de técnicas complexas como a
“polifonia” também podem ser observados num livro infantil. Não
para reproduzir o visível, mas para tornar visível aquilo que ninguém
vê. Como as vozes da infância dentro de Bel, visíveis por dentro.
PALAVRAS-CHAVE: realidade, imaginação, polifonia, transformação.

ABSTRACT: The work proposes the investigation of the fantastic in
the book Bisa Bia, Bisa Bel (1981) from Ana Maria Machado, since the
author writes from the reality to the fantastic, mixing present, past
and future time. Three moments and three life experiences that
connect to each other through only one person: the character Isabel.
So, what in the beginning seems only an enjoyable and tempting
story gets a deeper meaning after the analysis of the three voices in
only one character in a process of growing up and changing, what
means a character trying to find herself. Certainly, this can only
happen because we are in the fantastic field where the time and
space notions get other dimensions. Through the analysis of the
multiple voices inside Isabel, we can observe a living together of
three different generations, and reinforce that literature for children
can be studied out of the pedagogical view as a simple plot of action.
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The use of complex techiniques such as “polyphony” can also be
observed in a book for children. This kind of work does not reproduce
the visible, but makes it possible to see what nobody sees. As the
multiple voices inside Isabel, observable from the inside.
KEY-WORDS: reality, imagination, polyphony, changing.
A simplicidade, inerente à mente popular ou à infantil pode a
princípio estranhar estruturas narrativas complexas (devido às
dificuldades de compreensão imediata que elas apresentam), mas
podem também se interessar por textos que apresentam novidades
que alteram os elementos já conhecidos. Histórias, por exemplo, em
que há mais de um mediador, como é o caso do livro Bisa Bia, Bisa
Bel de Ana Maria Machado publicado pela primeira vez em 1981. O
livro joga com o nível da fantasia e o da realidade, entrecruzando
realidades temporais diferentes. Três tempos e três vivências que se
cruzam e se completam numa só pessoa: a personagem Isabel. Deste
modo, o que a princípio parece apenas uma história divertida e
sedutora ganha uma significação mais profunda a partir da análise
das três vozes presentes em uma personagem em formação e
transformação, isto é, uma personagem em busca de si mesma.
Nos diálogos entre bisneta e bisavó, Ana Maria expõe milhares
de pontos de vista sobre a diferença de gerações, amizade,
sociedade, solidariedade e vários outros assuntos. A história vai se
desenrolando entre as conversas de Bisa Bia e Bel, num jogo de
vozes interiores existentes em Bel, até o dia que surge uma terceira
voz. A personagem logo descobre que é de sua bisneta Beta, que
também mora dentro dela, mas no futuro. Só que todas as três vozes
existem em Bel, no presente. Como se passado, presente e futuro
estivessem juntos, personificados através da bisa e da bisneta na
menina Bel.
Em Bisa Bia, Bisa Bel, Ana Maria Machado usa o imaginário para
dar corpo à sua ficção. O texto começa com a menina Bel falando que
Bisa Bia morava com ela, mas que duvidava que alguém conseguisse
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ver sua bisa, porque na verdade ela morava dentro de si mesma. e
nem ela sabia, só passou a descobrir isso quando perdeu a foto da
bisavó. Bel se encanta com a possibilidade de ter uma avó menina e
acha muito engraçado aquela criança ser bisa de alguém. De tão
encantada com a foto Bel passa a levá-la consigo para todos os
lugares. A brincadeira começa a crescer quando a personagem Bisa
Bia ganha independência e recusa-se a entrar no short de Bel. A
princípio ela pensa ser isso apenas um problema de tamanho do
bolso do short, mas depois fica sabendo que é porque Bisa Bia não
achava certo menina usar short ao invés de vestido e ficava pulando
para fora do bolso o tempo todo, até Bel desistir de guardá-la ali.
Só que ela não queria entrar no bolso do short. Tentei
com jeitinho, não consegui. Experimentei com força.
Nada! Eu estava até pensando que o retrato era grande
demais para o bolso, mas depois com uma
amassadinha, dei um jeito e ele entrou. Mas Bisa Bia é
muito teimosa, aos poucos eu vou aprendendo. Entrar
no bolso ela entrou. Mas como ela não gosta,
emburrou. Ficou dura. Eu acho que, com boa vontade,
eu era até capaz de conseguir andar e correr com uma
bisavó dura no bolso de trás do short. Mas eu não ia
conseguir me divertir, sabendo que tinha uma
menininha linda toda aborrecida, fazendo jeito de dura,
só porque estava presa no meu bolso. Coitada!
(MACHADO, 2003, p. 22)

Desde o início da história, quando Bel se dá conta de que
carrega uma outra dentro de si, há a emancipação deste novo
personagem. Sua bisavó menina, já não pensa e nem age como
Isabel. Ela é a projeção da imaginação de uma criança e também a
descoberta de uma nova personalidade dentro de si mesma. Uma
personalidade muito mais conservadora. Começam então os conflitos
de uma menina dividida entre a modernidade e o passado, entre o
certo e o errado.
Bisa Bia, Bisa Bel é uma história densa, que fala sobre o conflito
de gerações, mas principalmente trata de conflitos internos. Bel é
uma

pré-adolescente

que

começa

a

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.)

ter

seus

primeiros

186
questionamentos existenciais. O conflito entre Bisa Bia e Bel é
narrado tão sutilmente, que em momento nenhum soa como lição de
moral, pois há uma troca muito grande entre as duas, cada uma
expondo autonomamente seus pontos de vista e aprendendo a
respeitar

as

diferenças.

multiperspectivado,

O

texto

demonstrando

que

apresenta
o

sentido

um

narrador

da

realidade

depende de quem a interpreta. Não há uma posição definida com a
intenção de doutrinar a criança. Há várias instâncias de observação.
Bel sozinha encontra outras vozes dentro de si mesma. Caminha
dividida entre as vozes da infância e as da adolescência. Entre a
liberdade total e as primeiras auto-censuras e críticas.
O plurivocalismo dentro de Bel significa a convivência de
pensamentos diferentes dentro do mesmo ser. Idéias e pontos de
vista diante do mundo que estão de acordo com a geração de cada
uma, tanto de Bia, como de Bel, como de Neta Beta. Nenhuma vai
aceitar pacificamente as idéias da outra. Múltiplos pontos de vista se
encontrando e aprendendo a conviver com o que cada um tem de
bom, pois Bel descobre que cada tempo tem suas singularidades:
E então eu soube, eu descobri. Assim de repente.
Descobri que nada é de repente. Dessa vez, a pesquisa
do colégio não é só em livros nem fora de mim. É
também na minha vida mesmo, dentro de mim. Nos
meus segredos, nos meus mistérios, nas minhas
encruzilhadas escondidas, Bisa Bia discutindo com Neta
Beta e eu no meio, pra lá e pra cá. Jeitos diferentes de
meninos e meninas se comportarem, sempre mudando.
Mudanças que eu mesma vou fazendo, por isso é difícil,
às vezes dá vontade de chorar. Olhando para trás e
andando para frente, tropeçando de vez em quando,
inventando moda. É que também sou inventora,
inventando todo dia um jeito novo de viver. Eu, Bel,
uma trança de gente, igualzinho a quando faço uma
trança no meu cabelo, dividido em três partes e vou
cruzando uma com as outras, a parte mim mesma, a
parte Bisa Bia dela, a parte Neta Beta. E Neta Beta vai
fazer o mesmo comigo, a Bisa Bel dela, e com alguma
bisneta que não dá nem para eu sonhar direito. É
sempre assim. Cada vez melhor. Para cada um e para
todo mundo. Trança de gente. (IDEM, p.77)
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Ana Maria Machado cria uma situação imaginária, que não
poderia acontecer na vida real. Pois como alguém que já morreu pode
existir dentro de uma menina? Como pode uma bisavó de outra
geração conviver com sua bisneta falando e dando palpites e
conselhos? E conviver pelo lado de dentro, onde só a menina pode
ver, escutar e conversar. Certamente isso só pode acontecer porque
estamos lidando com o plano da ficção, onde as noções de tempo e
espaço ganham novas dimensões. A autora reconhece que o ser
humano é regido pela metamorfose e não por uma forma fixa,
definitiva. A personalidade de Bel, assim como a de qualquer pessoa,
é algo em devir. Ainda mais porque a menina está deixando de ser
criança para ingressar num mundo adolescente. Assim, as várias
dimensões só podem ser reveladas por um olhar indireto, nascido das
infinitas possibilidades literárias. Pois a Literatura, assim como a vida,
é bem mais complexa do que a lógica.
Portanto, é muito comum num texto literário uma bisavó existir
dentro de uma bisneta. É como se Ana fizesse de conta que Bisa Bia
existe em Bel, como num fingimento. Só que esse fingir é diferente
do fingir da mentira, porque Bel não é uma mentirosa quando
percebe que sua bisavó mora dentro dela. Ela apenas está lidando
com um outro lado seu desconhecido.

Bel está descobrindo uma

outra dentro de si.
A ficção é a concretização do imaginário, mas a Literatura é
também um discurso comprometido com a concretude existencial.
Ana consegue muito bem concretizar este mundo de angústias e
ansiedade, através da construção de uma narrativa nada simples,
diferente dos contos de fada (geralmente narrando à problemática
existencial, a busca de realização interior pelo amor) e dos contos
maravilhosos (que tratam da problemática social, da busca de
realização da personagem pela fortuna material). Estes contos
apresentam estruturas narrativas idênticas, cujo modelo foi definido
por Wladimir Propp em Morfologia do Conto (1970). No modelo
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estrutural de Propp existem cinco invariantes sempre presentes nos
contos: aspiração (ou designo), viagem, obstáculos (ou desafios),
mediação auxiliar (auxiliar mágico, natural ou sobrenatural, que
afasta ou neutraliza os perigos e ajuda o herói a vencer) e conquista
do objetivo (final feliz). A essas invariantes básicas correspondem
inúmeras variantes, circunstâncias acidentais que tornam cada conto
único ou simplesmente diferente dos demais.
Narrativas do século XX de estruturas mais complexas como
Bisa Bia Bisa Bel não seguem este modelo. Mais do que com a
história a ser contada, preocupam-se os autores com a forma pela
qual poderão apresentá-la ao leitor. Uma forma original, onde a
seqüência narrativa nem sempre é linear; por vezes se fragmenta,
entremeando experiências do passado com as do presente narrativo.
Assim, a autora utilizou técnicas complexas como a “polifonia”, termo
criado por Bakhtin em Problemas da poética de Dostoievski(1981)
para indicar a presença de novos e múltiplos pontos de vista de vozes
autônomas, que não são submetidas a um centro.

As duas vozes

invisíveis do passado e do futuro presentes em Bel são eqüipolentes,
ou seja, elas coexistem, interagem em igualdade de posição. As
personagens Bel, Bisa Bia e Neta Beta, são consciências autônomas e
igualmente significantes. Não há palavra final da autora sobre as
diferentes

personalidades.

Tampouco

há

lições

de

moral

demonstrando a verdade de uma só voz. Mais importante do que isto
é a interação das diversas consciências numa justaposição, num
contraponto, numa simultaneidade. Ana cria uma estrutura de texto
onde passado, presente e futuro podem estar juntos na figura da
menina Bel. Ela articula essa noção de tempo como se fosse possível
tudo isso ser real, colocando essas figuras da bisavó e da futura
bisneta vivas em Bel, sem se preocupar que isso não seja possível de
verdade, pois na ficção isso passa a ser verdade e ninguém duvida da
existência de Bisa Bia e de Neta Beta.
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Ana recorta fatos e imagens do real para depois recombiná-los
na narrativa. Ela seleciona uma menina, a Bel, uma foto de uma
menininha de antigamente, que vem a ser Bisa Bia, depois seleciona
a mãe de Bel, uma escola, uma turma de crianças, uma professora,
um menino que gosta de Bel, mas na frente dos amigos implica com
ela e dois alunos novos que chegam à escola no final da história.
Enfim, Ana Maria recorta da vida fatos possíveis de serem verdade,
recorta imagens e pessoas que poderiam existir, mas depois ela
recombina todos eles dentro de sua narrativa e cria um novo mundo,
pois nada daquilo que ela inventou existe, a não ser no âmbito da
ficção. Por isso, a ficção não é cópia da vida real, mas sim uma
releitura deste. E essa releitura passa pelo imaginário. Não para
reproduzir o visível, mas para tornar visível aquilo que ninguém vê.
Como Bisa Bia e Neta Beta em Bel, visíveis por dentro.
O que o autor faz criando mundos imaginários, a criança faz
nas suas brincadeiras de faz-de-conta. O faz-de-conta é real no real
da brincadeira. O bom escritor é aquele que consegue fingir que tudo
aquilo que ele narra na história existe de fato. Mas como não faz
representação do real e nem do eu, ele cria uma história renovando
idéias e pensamentos, para que os leitores se encontrem entre as
palavras e saiam diferentes de cada leitura. Bisa Bia, Bel, Neta Beta
com certeza vivem em Ana Maria, que provavelmente viveu novas
vidas ao ter que dar corpo a todas estas personagens, pois no fundo
ela está em todas elas.
Quando Neta Beta aparece como uma terceira voz em Bel,
vemos mais uma vez o imaginário ganhar força na história e deixar a
marca de que é por ele que a ficção existe. A autoria na criação de
um livro está justamente quando o autor sabe usar todas estas
possibilidades de uso da linguagem na criação de uma obra ficcional.
Ana Maria faz com que as três vozes existam em Bel. Ela marca o
conflito entre a geração passada, de Bisa Bia e a presente, de Bel.
Depois ainda coloca mais um elemento na história que é a geração
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futura, de Beta e inventa este mundo que não conhecemos, o futuro.
Como Neta Beta pode dizer coisas que nem sabemos se vão existir ou
não? Mas não é exatamente para isso que serve o imaginário? Para
criar novas possibilidades de existência?
E assim Bel brinca de reinventar sua vida com Bisa Bia e Neta
Beta. Para se conhecer melhor, para entender os mistérios da vida e
dos tempos. Pois foi exatamente através das diferenças entre as três
gerações presentes no livro, que Ana marcou esse novo olhar de Bel
para o mundo. Bel pôde escolher caminhos, aprendeu a dizer sim e
não, tanto para Bisa Bia quanto para Neta Beta, porque ela
experimentou possibilidades de ser. De ser Bia, de ser Bel e de ser
Beta.
Segundo Ana Maria Machado em Contracorrente, conversas
sobre leitura e política (1999) a escrita nasce de uma exigência de
dentro, de uma coisa que quer se manifestar, e muitas vezes não
sabe como, mas pressiona e sai sob forma de palavras, personagens,
atmosferas e histórias. Ela diz que “é uma forma de expressão, expressão, de um impulso que empurra de dentro para fora”.
Crianças e artistas conseguem olhar o mundo com outros olhos,
imaginando outras vidas possíveis. Entre as palavras. Estejam elas
nas brincadeiras ou nos textos literários. Sempre indo além do
palpável e entrando no mundo invisível da imaginação. Entre as
palavras se escondem as portas mágicas que poderão nos levar para
além deste mundo. Nas asas da leitura. Num vôo imaginário do
tempo para dentro de nós.
Bisa Bia, Bisa Bel é um texto de LIJ da mais alta qualidade
literária, onde o imaginário está a serviço da forma. A linguagem vira
metáfora de uma metáfora, se estica, ganhando novos horizontes,
novas possibilidades. A construção das personagens é muito bem
elaborada. A pontuação, a técnica, o foco narrativo, a estrutura e a
linguagem utilizada no texto, tudo está adequado à faixa etária que o
texto quer atingir: a criança. Mas com qualidade estética, sem
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“achismos”

e

mensagens

estereotipadas,

pois

o

conteúdo

foi

trabalhado dentro de todos os preceitos da Teoria da Literatura e não
dentro dos preceitos da historinha que alguém quis escrever para
lançar um livrinho para criancinhas.
As lacunas do texto estão ali presentes o tempo todo. Entre as
palavras: como Bel vê Bia? Como Bel conversa com Bia?Como posso
me emocionar com uma bisavó que não existe de fato a não ser no
imaginário de Bel? Será que essa bisavó é a bisavó que Bel gostaria
de ter ou será que é realmente sua bisa aparecendo para ela?Será
essa bisavó outra parte da personalidade de Bel? São tantas
perguntas que não precisam de resposta, pois o texto permite ao
leitor ver a transparência do imaginário da autora ao fazer o tema do
conflito de gerações se transformar em forma. As imagens criadas de
tão nítidas parecem reais, traduzindo com certeza as nuances do
pensamento de Ana através de uma linguagem precisa. Sendo assim,
a voz que Bel ouve é real e é de sua bisa sim. Tão real que muitas
vezes a bisa dentro de Bel torna-se sua própria antagonista:
Mas tem horas em que ela torra a paciência de
qualquer um, eu fico com vontade de sumir, mas como
é que a gente pode sumir para bem longe de alguém
que mora com a gente dessa maneira, bem dentro
mesmo?(IDEM, p.37)

A personagem vira protagonista e antagonista de si mesma, já
que sua bisa menina é capaz de lhe sabotar com pequenos atos
durante a história para provar que está certa, deixando Bel muitas
vezes em apuros, como no caso nos lenços de papel que Bisa Bia
jogou no chão. Bisa Bia vai crescendo ao longo da narrativa. No início
ela passa mais pelos pensamentos de Bel, ainda não fala por sua voz,
mas aos poucos vai se mostrando temperamental e começa a ter
vontades próprias, dando conselhos à menina, gerando conflitos de
opiniões e fazendo não só o texto como a própria Bel amadurecer.
Tudo isto só é possível porque a autora cria um narrador parabático.
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O termo parábase, de acordo com o dicionário etimológico da língua
portuguesa (2007) de Antônio Geraldo da Cunha, significa na antiga
tragédia grega, o momento dramático em que os membros do coro
recobravam suas verdadeiras personalidades e se dirigiam aos
espectadores. Esse movimento do coro é um movimento paralelo à
ação, contrastando pela reflexão crítica. No caso, o termo é aqui
aplicável em sentido questionador. O narrador parabático da história
o tempo todo questiona o que está sendo narrado e a si mesmo, com
comentários do tipo: Eu sou eu, ouviu? E insistentes afirmações: - Eu
sou eu! Eu sou eu! Há a necessidade da afirmação de uma existência
autônoma. A Bel que conta a história não é mais a mesma que a
viveu. E a prova disto, são as palavras da personagem logo no início
do livro:
Sabe por quê? É que Bisa Bia mora comigo, mas não é
do meu lado de fora. Bisa Bia mora muito comigo
mesmo. Ela mora dentro de mim. E até bem pouco
tempo atrás, nem eu mesma sabia disso. Para falar a
verdade, eu nem sabia que Bisa Bia existia.( Idem, p.5)

Este trecho demonstra que a narradora está muito mais
consciente e amadurecida do que a personagem Bel. Ela detém um
saber que vai sendo descoberto pela personagem ao longo da
história. Utilizando o mesmo recurso técnico que Machado de Assis já
usava em Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) 55 e Dom
Casmurro (1889), Ana Maria Machado constrói sua narrativa a partir
de uma perspectiva dual: ora sob o ponto de vista da narradora
consciente, ora sob o ponto de vista da personagem que atravessa
conflitos internos. Há a interação entre a experiência da personagem
e

a

consciência

do

narrador

enquanto

Bel

passa

por

uma

metamorfose existencial:
... quando eu começo a ficar muito moderna, muito
decidida, a me sentir muito forte e muito capaz de
enfrentar tudo, às vezes me dá uma ‘recaída de
55

As datas se referem à primeira publicação dos livros de Machado de Assis.
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bisavó’, como Neta Beta chama. Quer dizer, quero
dengo, descubro que sou fraca numas coisas, tenho
vontade de pedir colo e procurar alguém que me ajude,
passe a mão na minha cabeça e tome conta de mim um
pouquinho. Não dá para ser mulher-maravilha. Pelo
menos, não dá o tempo todo, sem fingir. Vou
descobrindo que dentro de mim é uma verdadeira
salada. (IDEM, p. 67-68)

A narradora é quem tem essa consciência de que a existência
humana se constitui de uma verdadeira salada. Cada ser humano é
múltiplo dentro de si mesmo. Às vezes somos fortes, outras fracos.
Às vezes decididos, outras medrosos.

A narradora tem este saber

enquanto a personagem caminha entre sustos e tropeços. A
narradora detentora de senso crítico e questionamentos diz: Tem
coisas que sempre vão me espantar, eu acho. Ela já descobriu que
todo ser humano carrega um espanto dentro de si. A cada momento
podemos nos reconhecer diferentes. E isto também acontece na
infância. Múltiplas vozes dentro de um mesmo ser. Dúvidas, conflitos,
ansiedades. A infância não é um período paradisíaco como muitos
acham. É também momento de dor, onde começamos a descobrir o
mundo e suas múltiplas vozes dentro de nós mesmos.
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AS ESCRITAS DE SI NO BRASIL – APRESENTAÇÃO
DAS ANÁLISES E RESULTADOS ALCANÇADOS NO
PROJETO DE ABORDAGEM DA MEMORIALÍSTICA
BRASILEIRA 56
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RESUMO: O presente trabalho tem como principal objetivo
apresentar as atividades previstas e os resultados alcançados do
projeto intitulado “Escritas de Si no Brasil”, iniciado no ano de 2009
pretende refletir sobre as escritas do self (autobiografia, diários,
correspondência, etc.) e suas formas de apropriação por escritores
brasileiros. Tal trabalho se deu devido à observação do significativo
crescimento do gênero no mercado editorial e de um progressivo
interesse crítico-analítico pelo tema. Ao mesmo tempo, não parece
haver abordagens sistemáticas e analíticas abrangente das
particularidades da memorialística brasileira. O plano de trabalho
previa em um primeiro momento, o levantamento de uma
amostragem significativa dessa produção literária produzida desde o
século XIX e, posteriormente, um repertório de bibliografia crítica,
como artigos científicos e dissertações e teses relacionadas ao objeto.
Além disso, um objetivo importante é elaborar um glossário que
reúna os conceitos e as definições relevantes que possam servir de
referencial para pesquisadores e estudantes do tema.
PALAVRAS-CHAVE: autobiografia, escritas de si, iniciação científica.

ABSTRACT: The current work intends to show the planned activities
and the results achieved from the project named “Escritas de Si no
Brasil”. The project, started in 2009, intents to reflect on the written
of the self (autobiography, journals, mail, etc.) and its approach by
Brazilian writers. Such task worked due to the analysis of the strong
growth of this gender in the edition market and also due to a
progressive analytic and critic interest on the subject. At the same
time, it doesn’t seem to be systematic or analytic approaches on the
Brazilian memorial characteristics. The work plan foresaw, in a first
moment, the collection of a sufficient sample of this literary
production worked on since the nineteenth century and, furthermore,
critical bibliography, such as scientific articles and essays and thesis
related to the issue. Besides that, an important goal is to elaborate a
glossary that gathers the relevant concepts and definitions that might
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57

Pamella OLIVEIRA (UFJF); pamella.soliveira@hotmail.com

O insólito em Língua Inglesa – Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-87-6

194

195
work as reference for researchers and students of the matter in
question.
KEYWORDS: autobiography, self-writing, undergraduate research.
Embora o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, no século
XVIII, tenha dito em suas Confissões: “Tomo uma resolução de que
jamais houve exemplo e que não terá imitador”, as escritas de si
ocuparam grande espaço em diferentes camadas sociais. Depois dos
escritores consagrados que se dedicaram a narrar a própria vida,
temos, hoje, representações de todas as classes, desde políticos
famosos, passando por artistas, até, como é o caso de Maria Carolina
de Jesus, uma favelada, que nos anos sessenta teve seu diário
publicado.
Além das experimentações propriamente literárias feitas por
escritores, essas escritas podem ser moldadas tanto em uma
“construção de uma modalidade exemplar de crescimento pessoal”
(JAGUARIBE, 1944, p.113), isto é, a criação de um perfil intelectual e
de uma imagem pública em detrimento da existência íntima e
privada, até as produções contemporâneas sem nenhum tipo de
pretensão literária, como os diários eletrônicos, veiculadas pela
Internet, muito utilizadas por pessoas comuns.
Observa-se também, no Brasil, um crescente na crítica acerca
da autobiografia. Mas, embora venha ocupando cada vez mais espaço
no

interesse

literário

e

fala-se,

até

mesmo,

em

um

boum

autobiográfico, ainda parece haver uma carência de abordagens
analíticas sistemáticas da memorialística brasileira, principalmente no
que diz respeito às particularidades desse gênero entre nós.
Como primeiro passo do projeto, iniciamos o levantamento da
produção memorialística no Brasil. Posteriormente, a partir de
leituras de textos teóricos relacionados ao tema, passamos à
elaboração de um glossário de conceitos relevantes para se entender
esses textos e uma bibliografia crítica que sirva de referencial para
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pesquisadores e estudantes que desenvolvem trabalhos sobre o tema
e até mesmo para leitores interessados nessa produção. Esses textos
utilizados críticos, juntamente com teses e dissertações, nacionais e
internacionais, sobre o tema, serão reunidos em uma bibliografia
específica construída com o objetivo de facilitar as pesquisas. A
intenção principal é a criação de um site que reúna todo material
coletado e que semanalmente será atualizado com um clipping, que
consiste em recortes das principais notícias sobre publicações do
gênero no Brasil.
METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Dedicou-se

nesse

projeto,

em

primeiro

lugar,

à

leitura,

fichamento e encontros semanais para discussão dos textos teóricos
apresentados com o intuito de nos aproximar no gênero que, até
então

era

quase

uma

incógnita

justamente

pela

falta

de

aprofundamento em obras desse gênero na graduação. Desses
textos, se destacam os ensaios do teórico francês Phillippe Lejeune
que nos serviram de base investigativa para as formas de expressão
de si que a crítica pretende definir como autobiografia, memórias,
diários, autoficção.
Também foram escolhidas, a princípio, três obras do século XIX
que ilustram o início do gênero no Brasil: Como e porque sou
romancista (1883), de José de Alencar, Minha formação (1900), de
Joaquim Nabuco e Memórias (1907), do Visconde de Taunay. Essas
obras foram divididas entre os bolsistas como forma também de
iniciá-los no gênero. Após a leitura, foram redigidas resenhas críticas
sobre cada uma das obras que também integrarão o site.
Após esse momento de “familiarização” com o tema, passou-se
ao levantamento sistemático de todo tipo de obras autobiográficas,
publicadas no Brasil, durante os séculos XIX e XX.
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Paralelamente a essas atividades, foi necessário a pesquisa e
aprofundamento de conceitos e noções forjados por teóricos do
gênero para a elaboração de um glossário, que reunisse de forma
objetiva e que constituísse um suporte teórico para melhor se
aprofundar nos textos literários.
Foi nesse ponto da pesquisa que começou a elaboração do
material e de uma maquete do site. O principal objetivo foi reunir as
produções da primeira fase do projeto, primeiramente, um inventário
analítico

de

autobiografias,

memórias

e

diários

de

escritores

brasileiros, que não se quis, obviamente, exaustivo, mas buscou
juntar uma amostragem significativa do gênero (séculos XIX, XX e
XXI), daquilo que foi encontrado, primeiramente, nas obras Formação
da literatura brasileira, de Antonio Cândido, História concisa da
literatura brasileira de Alfredo Bosi. Em seguida, trabalhamos em um
repertório de obras teóricas, artigos acadêmicos, dissertações e teses
sobre o tema (nacionais e estrangeiros). O terceiro item consiste em
um glossário de definições e conceitos relevantes para o estudo do
gênero. Por fim, pretende-se criar um espaço para um clipping sobre
manifestações

autobiográficas

desdobramentos

(da

autobiografia

contemporâneas
ao

romance

e

seus

autobiográfico,

passando pela autoficção), tanto de autores brasileiros, quanto de
estrangeiros que tiveram suas obras publicadas no Brasil. Essa
modalidade de notícias pretende selecionar as principais notícias
para, sem dúvidas, auxiliar na atualização constante do inventário de
obras.
RESULTADOS ALCANÇADOS
A leitura e a discussões acerca das obras de Nabuco e Taunay
nos permitiram chegar a algumas conclusões a respeito dessa
primeira geração das escritas de si no Brasil. Essas produções
correspondem ao paradigma rousseauniano no que diz respeito ao
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pacto que estabelecem. Em ambos os casos, temos 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” (LEJEUNE, 2008, p. 14). Ou seja, os
dois autores firmam um contrato de leitura autobiográfico, através do
que Lejeune chama de “pacto autobiográfico” que consiste na
afirmação da identidade do nome (autor-narrador-personagem)
presente desde o título, desenvolvido no preâmbulo e confirmado ao
longo do texto pelo emprego da primeira pessoa. Ou, como ele
mesmo define:
As formas do pacto autobiográfico são muito diversas,
mas todas elas manifestam a intenção de honrar sua
assinatura. O leitor pode levantar questões quanto à
semelhança, mas nunca quanto à identidade. Sabe-se
muito bem o quanto cada um de nós preza seu próprio
nome (LEJEUNE, 1996, p. 29)

Entretanto, elas não se inscrevem na tradição confessional de
Rousseau, mas investem na criação e exaltação de uma imagem
pública exemplar em detrimento da existência íntima e privada. No
caso de Alencar, trata-se de uma autobiografia intelectual, ou seja, a
narrativa se organiza em torno da explicitação e da defesa do projeto
literário do escritor. Ignora-se as reminiscências e o que está em
destaque é a trajetória de seu pensamento, nesse caso, em torno de
seu projeto literário. Dessa forma, as narrativas de Nabuco e Taunay
se inscrevem no que se pode chamar de “autobiografias exemplares”,
uma vez que, como propõe Jaguaribe:
É uma autobiografia que pretende, no inusitado do
relato autobiográfico, construir uma narrativa de
continuidade, assegurar a permanência de uma
tradição, enfatizar a validade de uma trajetória pessoal
imiscuída na história da nação, onde os rumos traçados
a serviço da monarquia, dos princípios liberais e da luta
pela abolição são revalidados. É, portanto, uma curiosa
afirmação de valores da tradição sobre a forma diversa
do relato personalizado. (JAGUARIBE, 1944, p.113)
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Neles é possível perceber que “a existência íntima e privada é
cancelada em prol da orquestração da imagem pública” (JAGUARIBE,
1944, p.113).
Quanto aos conceitos que estão sendo preparados para integrar
o glossário, vou especificar dois deles, a título de exemplo. O
primeiro

é

o

de

“pacto

autobiográfico”.

O

termo,

proposto

inicialmente por Lejeune, em Le pacte autobiographique (1975),
conceitua um discurso que parte do autor dirigindo-se ao leitor para
estabelecer um contrato de leitura. Esse contrato se baseia,
essencialmente, na afirmação da identidade entre autor, narrador e
personagem, que é feita baseada no uso do nome próprio.
O

“espaço

autobiográfico”

e

o

"pacto

fantasmático"

(LEJEUNE,1996, p.33 ), são também conceitos relevantes para
integrar o glossário. Ao contrário da autobiografia tradicional, à la
Rousseau, alguns escritores não estabelecem um pacto propriamente
autobiográfico dentro da obra, mas levam o leitor a considerar parte
ou às vezes toda a sua obra como autobiográfica, através de um
"pacto fantasmático", forma indireta do pacto autobiográfico. Essa
forma de leitura é permitida a partir da orientação dada pelo autor ao
assumir

publicamente,

seja

em

entrevistas,

seja

em

textos

ensaísticos, o desejo de que sua obra, mesmo que seja um romance,
seja lida como autobiográfica. Outra forma de induzir essa leitura é
publicar uma obra declaradamente autobiográfica na qual transparece
o conteúdo autobiográfico de outras obras que, até então, não havia
sido declaradas como tais. O efeito obtido por esse processo seria,
segundo Lejeune,
a criação, para o leitor, de um “espaço autobiográfico”
(....) O leitor é assim convidado a ler os romance não
apenas como ficções remetendo a uma verdade da
“natureza humana”, mas também como fantasmas
reveladores de um indivíduo. Denominarei essa forma
indireta de pacto autobiográfico pacto fantasmático.
(LEJEUNE, 1996, p.24)
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Uma ilustração para esse caso seria o romance mais premiado
de 2008, O Filho eterno, de Cristovão Tezza, que narra a experiência
de um narrador sem nome, escritor iniciante, que tem um filho
portador da síndrome de Down e passa por um processo inicial de
rejeição quanto àquela criança, que considera "imperfeita", até
chegar

à

aceitação

categoricamente

em

de

sua

diferença.

entrevistas

Embora

concedidas,

Tezza

afirme

principalmente,

na

época do lançamento do livro, que se trata de uma ficção, ou, como
ele prefere, em entrevista à Revista Ípsilon:
Tudo é literatura em "O Filho Eterno". A biografia é
apenas material literário, como qualquer outro. A
realidade no meu livro é percebida pelo olhar ficcional,
que dá todo o sentido, a moldura e a estrutura da
narrativa. Não escrevi nem uma biografia (que
pressupõe um compromisso com a "verdade factual"),
nem uma "confissão" - que teria o peso ensaístico de
mero depoimento. Escrevi um romance, usando factos
de minha própria vida. (ÍPSILON, 2009)

Porém, muitos indícios, — entre outros, o fato de declarar em
entrevistas que tem um filho que tem síndrome de Down, que se
chama Felipe, como o filho do protagonista —, fazem com que o texto
seja lido dentro de um espaço autobiográfico e não ficcional, embora,
na mesma entrevista, afirme:
o tema do meu filho está ausente dos meus livros até
eu decidir escrever “O Filho Eterno”. Não se deve
confundir, entretanto, o narrador do livro com o
cidadão Cristovão Tezza. São entidades diferentes.
(ÍPSILON, 2009)

Dessa forma, pode-se ler esse romance não como a narrativa
"verdadeira", documental, da vida de Tezza, mas como um "fantasma
revelador de um indivíduo".
Esse levantamento bibliográfico das escritas de si no Brasil,
tanto

de

autores

brasileiros

quanto

estrangeiros,

além

de

proporcionar aos bolsistas desta pesquisa uma noção do corpus como
um todo, servirá como banco de dados aos interessados no tema cujo
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acesso se dará através do site, uma vez que não existe semelhante
projeto concluído hoje no Brasil. O clipping passará a ser atualizado
semanalmente e, com o tempo, servirá como material para a
constituição do inventário geral das obras autobiográficas de nosso
século. O arquivo de obras e o glossário (visto que é uma parte que
ainda precisa ser bastante trabalhada) serão colocados online ao fim
da pesquisa e serão completados no segundo momento da pesquisa,
que se prolonga esse ano, através do Projeto “Escritas de si no Brasil
II”.
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AS TREVAS NO CORAÇÃO DO IMPERIALISMO:
UM ESTUDO SOBRE AS TREVAS INERENTES
AO SER HUMANO
MONTEIRO, Ramon Xavier

58

RESUMO: O presente trabalho se propõe analisar o romance O
Coração das Trevas, de Joseph Conrad, e o longa-metragem
Apocalypse Now, de 1979, dirigido por Francis Ford Coppola. Nesta
análise, a intenção é comparar as discrepâncias entre a narrativa de
Conrad e a adaptação cinematográfica e também a forma como o
mito da colonização é explorado no Coração das Trevas e como
ambas as obras trabalham os três níveis de trevas que seus
protagonistas, Marlow e Willard, respectivamente, enfrentam – as
trevas da selva do Congo e do Vietnã, as trevas do tratamento cruel
dos invasores europeus ou americanos para com os nativos, e a
incompreensível treva inerente a cada ser humano prestes a cometer
atos de crueldade. Será abordada também a construção da
identidade dos colonizadores ingleses na selva do Congo, na obra
literária, e dos militares americanos na Guerra do Vietnã, na
adaptação de Coppola. As análises referentes à construção de
identidade serão feitas à luz de Edward Said, em Cultura e
Imperialismo, onde Said discute a forma como a atitude imperial fora
capturada e retratada na obra de Conrad, traçando paralelos entre o
livro e a realidade vivida pelo autor durante a criação da obra.
PALAVRAS-CHAVE: Joseph Conrad, Francis Ford Coppola,
imperialismo, natureza humana, identidade colonial, criação do mito.

ABSTRACT: The present article proposes to analyze the novel Heart
of Darkness, by Joseph Conrad, and the film Apocalypse Now, from
1979, directed by Francis Ford Coppola. In this analysis, the intent is
to compare the differences between Conrad’s narrative and the film
adaptation and the way how the myth of colonization is explored in
the Heart of Darkness and how both works depict the three levels of
darkness that their main characters, Marlow and Willard, respectively,
face – the darkness in the jungles of Congo and Vietnam, the
darkness in the cruel treatment given by the European or American
invaders to the natives and the unfathomable darkness within every
human being for committing heinous acts of evil. It will also be
approached the identity construction of the English colonialists in the
Congo wilderness, in the literary novella, and of the American military
58
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in the Vietnam War, in Coppola’s adaptation. The studies related to
the identity construction will be made under the enlightenment of
Edward Said, in Culture and Imperialsm, where Said discusses the
manner in which the imperial attitude was taken and depicted in
Conrad’s work, drawing parallels between the book and the reality
seen by the author during the novel writing.
KEYWORDS: Joseph Conrad, Francis Ford Coppola, imperialism,
human nature, colonial identity, myth creation.
This is the end
Beautiful friend
This is the end
My only friend, the end
Of our elaborate plans, the end
Of everything that stands, the end
No safety or surprise, the end
I'll never look into your eyes...again
(The End – The Doors)

INTRODUÇÃO
Não seria possível discutir a concepção e o desenvolvimento da
obra

de

Joseph

Conrad

nem

mesmo

dialogar

suas

relações,

semelhanças e diferenças à adaptação fílmica livre de Francis Ford
Coppola sem antes discorrer brevemente sobre o passado e as
origens do escritor, o que leva à razão da concepção da narrativa em
questão como foi feita e também sobre os trabalhos anteriores e a
abordagem

característica

de

Coppola,

para

chegar

às

suas

motivações sobre como e porquê adaptar a história da forma como
adaptou.
Joseph Conrad nasceu na Ucrânia, em 1857 e com a morte de
seus pais enquanto jovem, lançou-se às aventuras marítimas aos 16
anos, em navios mercantes franceses antes de fazer parte da
tripulação de um navio britânico. Anos mais tarde, depois de muitos
momentos diferentes vividos nas viagens, decidiu abandonar o mar e
voltar-se

para

a

escrita.

Toda

sua

experiência

influenciou

imensamente em seus trabalhos, muitos ambientados no mar ou com
temáticas náuticas, sendo a mais intensa e profunda delas vivida em
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1889, quando Conrad realizou um sonho de infância refletido no
protagonista da mesma narrativa: alcançou o Estado Livre do Congo
enquanto capitão de um barco a vapor. As atrocidades ali vistas
serviram não apenas para formular seu trabalho mais aclamado, mas
também para formar sua visão de natureza humana e crenças
pessoais.
O longa-metragem Apocalypse Now, por sua vez, também não
poderia

ser

analisado

de

forma

teoricamente

crítica

sem

considerarmos vez ou outra algum trabalho anterior de Coppola,
visando à compreensão dos personagens essências, Willard e Kurtz,
estes não baseados na experiência própria do autor, mas sim em
paradigmas do homem moderno e da crueldade da natureza humana.
Assim como em seus outros filmes dirigidos na década de 80, nesta
obra o cineasta trata da solidão do poder e as vicissitudes da vida.
Seus filmes da década de 80, chamada de era dourada de
Coppola tratavam de trevas, pesadelo e solidão, uma temática que
criticava a América ferida pela insanidade. O filme também toca em
um tema caro aos americanos, a amarga derrota na Guerra do
Vietnã, oficialmente finda em 1973 e refletida em muitos filmes
produzidos nos anos que se seguiram, como Nascido para Matar (Full
Metal Jacket), de Stanley Kubrick, de 1987.
Assim como Conrad escreve baseando-se em suas próprias
experiências, Coppola dirige de forma praticamente nepotista. Seus
filmes costumam ter referências à sua própria vida e família. O
próprio diretor faz sua única aparição em Apocalypse Now, como um
diretor de TV gritando para um Willard atônito pelas gravações “Não
olhem para a câmera!”. Coppola vê o cinema como uma extensão da
sua própria vida. A obra de Coppola pode ser analisada como uma
exposição do homem contemporâneo: um ser fragmentário, ambíguo,
desejoso de se movimentar contra a inevitabilidade do destino.
Coppola compara a vivência das gravações com a espiral de
tormentos descrita por Conrad, além das gravações terem acontecido

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.)

206
de forma quase espontânea, pois o roteiro de John Millus foi
encaixado com o que quer que pudesse acontecer na selva, era o
realismo levado aos seus extremos.
Durante as filmagens de Apocalypse Now, Eleanor
notou sinais preocupantes de afinidade entre seu
marido e o personagem Kurtz, o colonialista insano
tirado de O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Nas
locações na selva filipina, Coppola estava atrasado em
relação ao programa, tinha excedido o orçamento e
estava sofrendo de uma depressão maníaca que o vem
perseguindo. Em seus períodos depressivos vem o
medo do fracasso, da morte, de ficar louco. Existe uma
sensação de “êxtase do poder diante do perigo de
perder tudo”, semelhante ao que acontece com Kurtz.
(HELLER, 1991, p. 6)

A liberdade levou ao abuso de drogas por grande parte do
pessoal, incluindo o diretor, durante as filmagens, o infarto de Martin
Sheen e os problemas com o sobrepeso de Marlon Brando, o que
contrastaria imensamente a figura de Kurtz, pois na obra de Conrad,
a fisionomia de Kurtz é consideravelmente diversa, tendo mais de
dois metros de altura e sendo visivelmente magro.
TRÊS TREVAS
Nós estávamos na floresta, éramos
muitos, tínhamos acesso a muito
dinheiro,
muito
equipamento
e
gradualmente
estávamos
ficando
insanos
(BAHR,
HICKENLOOPER,
1991.)

As trevas da selva são recorrentes em toda a narrativa, sendo
motivo de estranhamento, medo e mistério. Não são apenas as
trevas da natureza congolesa, como pode ser visto em:

“Os

remansos abriam-se à nossa frente e se fechavam atrás, como se a
floresta caminhasse calmamente pela água, para barrar nosso
retorno. Nós penetrávamos cada vez mais fundo no coração das
trevas.” (CONRAD, 1984, p. 59.) Mas também os instintos incutidos
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nos homens lá vivendo. Existem trechos onde os nativos que
acompanham Marlow especulam sobre comer ou não o companheiro
morto, o que leva a uma digressão sobre a fome ser maior do que
qualquer medo, um instinto e uma necessidade humana.
O que está diretamente ligado às trevas inerentes ao ser
humano

em

momentos

de

crueldade,

de

demonstração

de

superioridade e domínio do mais fraco, resumindo o imperialismo
vivido. A visão e a experiências destas trevas pode levar e
normalmente leva à loucura, como é ilustrada no personagem do
pseudo-arlequim, adorador de Kurtz. Após suas declarações, Marlow
olha ao redor e percebe que “nunca antes, aquela terra, aquele rio,
aquela selva e o próprio céu escaldante, aparentaram ser tão
desprovidos de esperança e tão sombrios, impenetráveis para o
pensamento

humano

e

impiedosos

para

a

fraqueza

humana”

(CONRAD, 1984, p. 90.).
Kurtz admite enfrentar e conviver com o horror, precisamos
fazer dele um amigo. Ambos, homem e horror, bebiam da mesma
fonte, pois se sentiam bem no coração das trevas. Para chegar a essa
conclusão, Marlow e Willard precisaram tomar parte desse horror,
ainda que em menor escala e intensidade, e esta é uma experiência
sem volta.
KURTZ: (…) “Me lembro de quando estava nas Forças
Especiais...parece ter sido a séculos...Nós fomos a um
acampamento para vacinar as crianças. Deixamos o
acampamento depois de termos vacinado-as contra a
poliomielite, e veio um velho correndo atrás de nós e
ele estava chorando. Ele não conseguia fazer-se
entender. Nós voltamos lá e eles tinham se reunido e
cortado cada braço vacinado. Eles estavam em uma
pilha... uma pilha de bracinhos. E eu lembro... Eu.. eu
chorei. Eu chorei como uma vovozinha. Eu queria
arrancar meus dentes. Eu não sabia o que queria fazer.
E eu queria lembrar disso. Eu nunca quero esquecer. E
então eu percebi...como um tiro...Como se eu tivesse
sido baleado com um diamante...uma bala de diamante
bem no meio da minha testa... E eu pensei: Meu
Deus...a genialidade disso. A genialidade. A força de
vontade para fazer isso. Perfeito, genuíno, completo,
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cristalino, puro. E então eu percebi que eles eram mais
fortes do que nós.” (COPPOLA, 1979.)

Kurtz reconhece as trevas ao morrer, entendendo seu horror e
Marlow, por sua vez, ao refletir sobre o significado das palavras finais
de Kurtz. Eles compreendem que as “trevas” possuem autonomia
própria e podem retomar o que o imperialismo havia considerado
seu, mas ainda são pessoas de sua época que, assim como o autor,
não conseguem olhar adiante e perceber que as “trevas” das colônias
selvagens eram as tentativas de um mundo não europeu resistindo a
este, para um dia terem sua própria soberania e independência, e
não para restaurar suas trevas selvagens.
Conrad situa a narrativa no barco a vapor Nellie, ancorado no
Rio Tâmisa, em Londres; enquanto a história é narrada, o sol se põe
e ao fim da narrativa, as trevas caem sobre a Inglaterra também. De
uma forma ou de outra, estão por toda a parte:
Ergui minha cabeça. O alto mar estava barrado por
uma formação escura de nuvens, e o tranqüilo curso
d’água conduzindo aos confins da terra corria sob um
céu carregado – aparentando conduzir ao coração de
umas imensas trevas (CONRAD, 1984, p.123.)

PONTOS DE CONTATO E DE AFASTAMENTO
A guerra, a princípio, é a esperança
de que a gente vai se dar bem; em
seguida, é a expectativa de que o
outro vai se ferrar; depois, a
satisfação de ver que o outro não se
deu bem; e, finalmente, a surpresa
de ver que todo mundo se ferrou
(KRAUS, 1990, p. 57.)

O projeto de adaptação havia sido criado inicialmente para
Orson Welles (Cidadão Kane), mas Coppola ficou com os direitos e
desenvolveu uma história ambientada muitos anos depois em outra
selva,

mantendo

a

mesma

confusa

insanidade

da

narrativa

conradiana. A viagem do marinheiro Marlow rio acima se tornara a

O insólito em Língua Inglesa – Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-87-6

208

209
aventura do capitão Willard, em busca da mesma figura mítica de
Kurtz, que nesta história é um coronel enlouquecido pela guerra e
naquela, um comerciante de marfim, chefe do Posto Interior e
comandante dos nativos congoleses.
Enquanto Marlow estava ansioso por conhecer a natureza do
homem que havia enlouquecido no Posto Interior, sem muitas
informações sobre Kurtz, apenas o que os locais lhe diziam, Willard
recebe um dossiê sobre o coronel quando é incumbido de assassinálo e vai se desfazendo do documento conforme sobe o rio,
percebendo ser cada vez mais parecido com Kurtz, enquanto
adentrava o coração das trevas e lia as verdadeiras motivações da
suposta insanidade. Ao cabo da leitura, nota que são bem parecidos e
o protagonista é algoz de seu quase alter-ego.
Marlow havia subido o rio com alguns locais, Willard, com
alguns soldados americanos, o que influencia diretamente na morte
de um dos tripulantes do barco a vapor:
O homem rolara de costas e olhava-me fixo; agarrava a
bengala com ambas as mãos. Era o cabo de uma lança
que, atirada ou enfiada pela abertura, pegara-o do
lado, (...) Ele me olhava ansioso, agarrando a lança
como algo precioso, com um ar de recear que eu
tentasse tomá-la dele. Tive de fazer um esforço para
libertar meus olhos do fixo olhar do homem e cuidar do
leme. (CONRAD, 1984, p. 75.)

A mesma cena é diferente no filme, pois Willard nutria certo
apreço por Chief, o tripulante atingido por uma lança na cena.
A adaptação cinematográfica também mostra mais sentimento
com a morte de Clean, antes do ataque das lanças, pois na cena o
barco é atacado enquanto Clean escuta uma fita enviada por sua
mãe, torcendo e rezando pelo seu retorno, assim como seus
parentes. Clean é baleado e morre enquanto a fita ainda está
rodando: “Faça a coisa certa. Fique longe das balas. E volta para casa
inteiro. Porque nós te amamos. Com amor, Mamãe.” (COPPOLA,
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1979.) Assim termina a cena e a voz na fita transparece a crueldade
da guerra, enquanto os tripulantes lamentam a morte de Clean.
O surrealismo é recorrente no filme em sua abordagem
fotográfica. Cenários coloridos contrastam-se com a obscuridade,
como nas cenas na floresta, em campo aberto, com ação em
andamento, e as cenas finais, dos diálogos entre Willard e Kurtz,
introspectivas e profundas. A abundância de cores das cenas no barco
(laranja, vermelho, roxo, azul) amplia a sensação de surrealismo dos
confrontos, das mortes e dos encontros vividos no rio, enquanto
momentos tranqüilos e melancólicos são ilustrados com contenção de
cores, como a cena de Lance com o cachorro que encontra em um
barco vietnamita. Há também a manhã em que o barco é envolvido
por uma densa neblina, impedindo o avanço do barco, o que é
protestado por Willard no filme e discutido por peregrinos no livro,
transpirando mistério e expectativa de ataque:
Não poderíamos dizer para onde estávamos indo –
subindo ou descendo o rio, ou de um lado para outro –
e logo não saberíamos a princípio, qual era a direção.
Evidentemente, não me movi. Não tinha intenção
alguma de sofrer uma colisão. Não se podia imaginar
um lugar mais mortal para um naufrágio. (CONRAD,
1984, p. 70.)

O surrealismo é própria e belamente personificado por Kilgore e
seu distanciamento do realismo. Em nenhum momento Kilgore tem
medo da guerra, das explosões ou batalhas ao seu redor, se
preocupando em se divertir surfando. Inclusive é cercado por uma
aura

clara

de

paz

e

invulnerabilidade

enquanto

estão

no

acampamento, à noite. É um ser de luz em um mundo de trevas.
Quanto à forma de narrativa, o filme é contado pelo capitão
Willard, é uma história relembrada. Porém essa narrativa é feita por
outro ator (Michael Herr), e não pelo intérprete de Willard (Martin
Sheen),

ilustrando

assim

o

deslocamento

do

filme,

pois

o

protagonista nunca está onde deseja estar, como narra no início:
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Quando eu estava aqui, queria estar lá. Quando estava
lá, tudo que conseguia pensar era em voltar pra
floresta. Eu estou aqui faz uma semana agora.
Esperando por uma missão, amolecendo. (...) Todo
mundo consegue o que quer. Eu queria uma missão, e
por deus, eles me deram uma. Me trouxeram como se
fosse serviço de quarto. (COPPOLA, 1979.)

As histórias são lugares onde a violência da colonização e da
guerra, respectivamente, a insanidade, os deslocamentos e as
expectativas coexistem, em busca da compreensão do homem. A
irracionalidade da guerra se concentra no coronel, e destruí-lo é
reintegrar a guerra à normalidade.
Na cena em que Kurtz interroga Willard, as luzes encontram e
desencontram seu rosto constantemente, como se brigassem para
mostrar o rosto, à despeito da escuridão. O horror tem um rosto, um
rosto que não vemos, mas por vezes é atravessado por fachos de luz,
em momentos que coincidem com explicações e diálogos que
justificariam seus atos de insanidade

.

Ao assassinar o coronel na versão cinematográfica, Willard vai
até os nativos, que se ajoelham para adorá-lo como um deus, como
se tivesse substituído Kurtz. Apesar da tentação de se tornar o deus
deles, volta para o barco com Lance. O seu rosto se funde com o de
uma escultura. Uma alusão ao “homem empalhado” de T. S. Eliot.
CONSTRUÇÃO DO MITO
O que poderia haver enlouquecido um comerciante de marfim
ou um militar humanitário? No mais profundo coração da selva, é
tentador ser adorado com um deus pelos nativos. É exatamente essa
a imagem que é construída de Kurtz durante a aventura no rio, pelas
informações coletadas.
Muito

se

podia

ouvir

a

respeito

do

homem

enquanto

aventurava-se pelo rio. Kurtz era sempre citado, lembrado, temido –
apesar de estar doente, como já é dito em um dos primeiros diálogos
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a seu respeito – e ao mesmo tempo admirado. Era um lugar sem lei,
mas sua lei era respeitada. Até encontrá-lo, Marlow especulava se
conseguiria conversar com uma figura tão eloqüente, tão superior, e
encontrava-se impaciente, desejando subir até seu Posto logo, mas
existiam tantos perigos em seu caminho que comparava o Posto a um
castelo de fábula, onde Kurtz seria a princesa encantada.
Depois do ataque ao barco quando próximo do encontro de
Kurtz, o marinheiro se desespera, pensando não ter mais a
oportunidade de encontrá-lo, de ouvir a eloqüente voz e presenciar
tamanho carisma. Havia se convencido que chegara tarde demais,
qualquer fosse o motivo, mas encontra o “arlequim”, que o descreve
Kurtz e exalta ainda mais o mito, falando de sua voz, eloqüência, sua
poesia. Ele alega que ninguém conversa com Kurtz, apenas o ouve.
Através dos binóculos vi o braço magro estendido, em
comando, o queixo se movendo, os olhos de uma
aparição reluzindo nebulosamente na cabeça ossuda,
que maneava em gestos grotescos. (...) Ele parecia ter
mais de dois metros. Seu manto havia caído e seu
corpo emergia doloroso e apavorante, como saído de
uma mortalha. (...) Era como se uma imagem animada
da morte esculpida em marfim antigo sacudisse as
mãos, ameaçando uma multidão feita de bronze escuro
reluzente. (CONRAD, 1984, p. 97.)

Trabalha-se também um conceito de epifania, objetivando
naturalmente para a figura de Kurtz, mas tratada na viagem de
Marlow/Willard, que é externa, conforme sobe o rio, e interna, pois é
perseguir Kurtz, sua missão e assim descobrir a si mesmo, através do
estudo de um ser quase mítico, divino. É a epifania puramente
trabalhada: o protagonista se prepara por toda a viagem para o
momento da revelação daquela figura até que finalmente encontra o
instante em que a manifestação dessa presença dê sentido às
agruras vividas até ali e, por extensão, à existência humana.
Para a figura mítica de Kurtz, não existem métodos ou limites:
é desvinculado de todos os julgamentos de valor, por estar no
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coração da selva e ser a divindade dos nativos. Para este ser
supostamente superior, que presenciou os horrores da guerra, só
pode restar a morte, seja pela doença, suplicante no barco de
Marlow, ou pelas mãos do capitão Willard, em uma cena que mostra
também o sacrifício de um boi, o que pode ser interpretado como
sacralidade, insinuando que Kurtz continua vivo, como o mito.
Outro ponto é que o centro da história não é Marlow, mas
Kurtz. Inicialmente preocupado em avaliar o homem como bom ou
mau, o foco passa a ser tratar Kurtz como uma “voz” e possível
esclarecedor da experiência de Willard. Como este mesmo diz, seria
impossível contar sua história sem contar a de Kurtz. Desde o
começo da narrativa, a referida “eloqüência” de Kurtz insinua explicar
o segredo e prover a solução para os problemas filosóficos, morais e
psicológicos

desenvolvidos

ao

longo

da

narrativa,

o

que

supostamente não ocorre até seus suspiros finais e a epifania de
Kurtz e Marlow.
A história em si assim o é, pois Kurtz continua vivo na memória
do capitão e do marinheiro, que tempos mais tarde estão contando a
história novamente, intrigados como antes, porém, paradoxalmente
esclarecidos.
A VISÃO DA IDENTIDADE IMPERIAL
A conquista da terra, o que
normalmente
significa
tomá-la
daqueles que tem uma compleição
diferente ou um nariz ligeiramente
mais achatado do que os nossos, não
é uma coisa muito bonitas quando
olhamos de perto. O que redime é
apenas a idéia. Uma idéia por trás da
primeira;
não
uma
pretensão
sentimental mas uma idéia; e uma
crença absoluta na idéia – algo que
poide ser organizado, estruturado e
pode-se curvar diante dela, e
oferecer-lhe sacrifício... (CONRAD,
1984, p. 16.)
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Grande parte, senão todas, as nações colonizadoras passaram
por um processo de veneração de sua própria nação e cultura,
admirando suas próprias tradições, defendendo seus interesses e
alienando-se de outras sociedades. Tal visão fazia com que os
colonizadores acreditassem ter levado às colonias o progresso e a
modernização que elas eram incapazes de produzir por conta própria,
e encontravam-se no direito de acreditar que deveriam ter ficado com
as colônias, refreando as sociedades inferioras e permanecendo fiéis
à filosofia civilizatória.
Esse egocentrismo é muito bem capturado na narrativa
conradiana, onde Marlow reconhece ser impossível transmitir a exata
sensação de certa época vivida -

“Vivemos como sonhamos –

sozinhos.” (CONRAD, 1984, p. 82.) – mas ainda assim procura
transmitir um fiel relato da experiência vivida com Kurtz. Uma
narrativa diretamente ligada ao horror e a devastação da invasão
européia no mundo africano e a possível redenção das trevas.
Narrando como chegara aos domínios de marfim do Posto
Comerical de Kurtz, Marlow tem o mito como sua fonte e autoridade
e assim mergulha em várias digressões, onde Conrad deseja mostrar
que a viagem do marinheiro, a pilhagem e o acúmulo do comerciante
e a própria narrativa do livro tratam do mesmo tema: Exploração e
domínio europeu justificados como salvação e iluminação.
Conrad consegue narrar de forma diversa por ter exata
consciência do que fazia. Como já foi dito, o livro não é apenas um
relato de Marlow, mas a narrativa da própria vida do autor. Fato
exposto em diversos pontos da obra. A tripulação do barco a vapor,
por exemplo, é formada por homens de negócios, envolvidos com o
comércio vigente: um Diretor de Companhias, um Advogado e um
Contador, além do primeiro narrador e Marlow. Nem Conrad nem
Marlow são capazes de narrar de qualquer ponto de vista que não
seja a postura de conquistadores e justamente por essa visão que a
obra funciona tão bem. Se não formos capazes de entender ou
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sequer considerar as vivências do outro, é inútil pensar em qualquer
alternativa

não-imperialista,

não-dominadora,

é

puramente

inconcebível.
Autor e personagem viveram em um lugar entre Europa e
África, entre navios mercantis e colonizadores, principalmente por ser
o próprio autor um exilado com uma consciência adquirida em sua
marginalidade, que se preocupara em manter o fio narrativo em uma
provisoriedade onipresente, resultante da vivência no exato ponto
entre os dois mundos, colonizador e colonizado. Essa consciência de
Conrad, a capacidade de compreender a exploração como ela
funcionava, era um distanciamento naturalmente desenvolvido pelo
seu exílio.
Joseph

Conrad

usa

diversos

fatores

para

trabalhar

sua

abordagem do imperialismo como desejava, inclusive a forma da
narrativa: Apesar dos nomes e maneirismos, os narradores não
correspondem ao padrão europeu. Conrad mostra quanto sua visão é
diferente

da

visão

colonialista

na

constante

construção

e

desconstrução das idéias na linguagem do narrador. Marlow nunca é
direto, oscilando entre a eloqüência e o diálogo gárrulo, sempre
dando ao seu relato uma aparência mais peculiar do que já teria por
si só, sendo contraditório e vago. A eloqüência de Kurtz, por outro
lado, é clara, mas também enganadora. Tais fatores levam ao público
a estranha sensação de que talvez aquilo que esteja sendo dito não
tenha acontecido exatamente como narrado. É um mundo que é feito
e desfeito em diversos pontos.
Como ponderado por Edward Said, a narrativa conradiana
exprime dois pontos distintos: O primeiro é que, mesmo tendo
deixado

fisicamente

suas

colônias

africanas,

os

ocidentais

as

conservavam não apenas como mercados, mas pontos ideológicos
onde continuaram a exercer domínio moral e intelectual.
O mundo colonial sempre esteve (...) perdido,
irredimível, irrefutavelmente inferior. Além disso, esse
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discurso enfoca não o que foi partilhado na experiência
colonial, e sim o que nunca devia ser partilhado, a
saber, a autoridade e a retidão que acompanham o
maior poderio e desenvolvimento. (SAID, 1984, p. 58.)

O segundo ponto é bem mais claro. Conrad era crítico ao
imperialismo,

mas

não

via

nenhuma

alternativa

para

o

desenvolvimento. Os nativos dominados eram compreendidos como
incapazes de independência e progresso e não podia antever o fim da
tutela européia sobre as colônias. Por ter o imperialismo devidamente
datado

e

descrito

em

sua

obra,

mostrando

sua

violência

e

devastação, permite aos seus leitores imaginar um mundo futuro sem
um domínio europeu sobre uma África retalhada, multifacetada,
mesmo que ele próprio fosse incapaz de conceber esse mundo. Visão
essa que não pode ser cobrada dele, como só viria a ser estudada
anos mais tarde.
Estes colonizadores, como insinuado por Marlow, na verdade
não haviam descoberto uma área desconhecida e trazido-a a luz, mas
na verdade haviam descoberto nas trevas o impronunciável e
indescritível, que lá deveria permanecer. Como declarado por V. G.
Kiernan, a África desse período “tornara-se verdadeiramente um
Continente Sombrio, mas essa escuridão na verdade fora trazida com
os invasores, a grave sombra do homem branco” (KIERNAN, 1998, p.
226).
Os protagonistas Marlow e Willard e as figuras de Kurtz
compõem a visão de homem, cercado por suas ambigüidades,
mostrando que talvez haja a possibilidade de redenção após as
trevas, através do apocalipse. Conrad e Coppola são os portadores
destes momentos epifânicos, com as trevas e o apocalipse como seus
portentos.
Nunca nada que vi se aproximou da mudança que vi
em suas feições, e espero nunca ver novamente. Ah
não, eu não estava comovido. Estava fascinado. Era
como um véu se rasgando. Eu vi naquele rosto de
marfim a expressão de um orgulho obscuro, de poder
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impiedoso, de terror persistente – de um desespero
intenso e sem limites. Teria ele vivido sua vida
novamente, em cada detalhe de desejo, revelação e
entrega durante aquele epifânico momento de absoluto
conhecimento? Gritou em um sussurro, para alguma
imagem ou visão – gritou duas vezes, gritos de onde
não se ouvia mais do que um arquejo:
‘ – O horror! O horror!’ (CONRAD, 1984, p. 111.)
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DIÁLOGOS INSÓLITOS ENTRE LITERATURA &
PINTURA EM CLARICE LISPECTOR
ARAUJO, Rodrigo da Costa

59

RESUMO: A prática narrativa de Clarice Lispector [1925-1977],
essencialmente nos livros Água Viva (1973) e Um sopro de vida
(1978) transforma a linguagem romanesca num expediente visual
híbrido cujo princípio constitutivo é a técnica de colagem ou
fragmentos de diferentes ordens discursivas e, que, ao se
imbricarem, relativizam as diferenças entre texto literário e as outras
artes. Considerando essas narrativas e as telas “Explosão”, “Luta
sangrenta pela paz”, “Medo” e “Gruta” dessa perspectiva, buscam-se
analisá-las enquanto exercícios que resultam em dupla ou múltipla
grafia. Acompanham-se, interpretativamente, o ler e o ver, o gesto
intertextual que, como operações de escrita ou “registros do ver”,
promovem o comentário metalinguístico e a visualidade de suas
próprias telas. Nas pinturas de Clarice Lispector a pincelada
identifica-se com a escritura, gozam ambas do mesmo estatuto
semiológico, as duas enquanto gestos, enquanto sinais, portanto.
Procuraremos, nesse sentido, demonstrar que essas linguagens se
complementam pelo silêncio, no jogo discursivo ou visual de um
corpo que se escreve/inscreve e se pinta, ou mesmo no próprio
instante de representar o irrepresentável ou em exprimir o
inominável.
PALAVRAS-CHAVE: Insólito - Pintura - Literatura - Clarice Lispector
- Água viva

ABSTRACT: The practice narrative by Clarice Lispector [1925-1977],
mainly in the books Living Water (1973) and A Breath of Life (1978)
makes the language a novel hybrid visual device whose constituent
principle of collage is the technique or fragments of different
discursive orders, and that the overlap, relativize the differences
between literary and other arts. Considering these narratives and the
screens "Explosion", "bloody fight for peace, " "Fear" and "Cave" from
this perspective, we will seek to analyze them as exercises that result
in double or multiple spellings. They accompany themselves,
interpretively, read and see, the intertextual gesture, as write
operations or records to see, "promote metalinguistic comment and
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visuality of their screens. In paintings of Clarice Lispector the stroke
is identified with the writing, both enjoy the same status semiological,
both while gestures, while signs so. We will seek, accordingly, show
that these languages are complemented by the silence, in visual or
discursive play of a body that writes / paints and forms, or even at
the very moment of representing the unrepresentable or to express
the unspeakable.
KEYWORDS: Unusual - Painting - Literature - Clarice Lispector Living Water
O artista […] é, por estatuto, um
operador de gestos; quer e, ao
mesmo tempo, não quer produzir um
efeito; os efeitos que produz não são
necessariamente intencionais; são
efeitos inversos, derramados, que lhe
escaparam, que voltam a ele e
provocam,
então,
modificações,
levezas, desvios do traço.
[BARTHES, Roland.
1982. p. 148]

L’ovie

et

l’obtus.

DO TEXTO E DA PINTURA
Ler o romance-ensaio Água viva (1973) permite, de algum
modo, ler o gesto da pintura na escrita, ou mesmo, ao contrário,
perceber uma escrita que deságua na pintura, o que valerá dizer que
o gesto da escrita se faz pintura do gesto. Nessas relações interartes,
a escrita acontece como puro dado visual ou mesmo deseja construir
como troca constante entre o ver e o dizer, entre o visível e o legível.
Elas instauram um diálogo em que o icônico e o escritural tendem a
se libertar de suas funções em um único discurso.
Essa prática e aproximações insólitas permitem pensar a
narrativa de Clarice Lispector (1925-1977), essencialmente os livros
Água viva e Um sopro de vida (1978) como construções que
transformam a linguagem romanesca num expediente visual híbrido
cujo princípio constitutivo é a técnica de colagem ou fragmentos de
diferentes ordens discursivas e, que, ao se imbricarem, relativizam as
diferenças entre

texto literário

e

artes

plásticas.
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considerará essas narrativas e as telas Explosão (1975), Luta
sangrenta pela paz (1975), Medo e Gruta (1975) dessa perspectiva,
buscando analisá-las enquanto exercícios que resultam em dupla ou
múltipla grafia. Acompanham-se, interpretativamente, o ler e o ver, o
gesto intertextual que, como operações de escrita, ou experiência do
ver, promovem o comentário metalinguístico e a visualidade de
algumas telas. O gesto da pintura na escrita, ou a escrita como gesto
de pintura, ou mesmo as próprias pinturas da escritora identificam-se
com a escritura, gozam ambas do mesmo estatuto semiológico
barthesiano do termo.
Procuraremos, nesse sentido, demonstrar que essas linguagens
se complementam, pelo silêncio, pelo jogo discursivo ou visual de um
corpo que se escreve/inscreve e se pinta, ou seja, no próprio desejo
ou instante de representar o irrepresentável ou em exprimir o
inominável. Esse mesmo viés de discussão foi feito por vários
estudiosos que tentaram aproximar o texto literário do plástico. Mario
Praz, em Literatura e Artes Visuais (1982), aponta como é possível,
por meio da intertextualidade, encontrar semelhanças estruturais nos
vários sistemas artísticos. Maria Adélia Menegazzo em Alquimia do
verbo e das tintas nas poéticas de vanguarda (1991) apresenta certa
identidade entre as artes tendo em vista o contexto social e histórico
das manifestações artísticas da vanguarda do século XX. Etiene
Soriau, por sua vez, diz em A Correspondência das artes (1983), que
esse parentesco entre as artes é evidente, pois os artistas,
independente do modo de expressão ou código, são levitas de um
mesmo templo. Solange Ribeiro de Oliveira, na obra Literatura &
Artes plásticas (1993), estuda essas mesmas aproximações na
poética de Clarice Lispector. Michel Butor, Roland Barthes e Luiz
Marin estabelecem essas mesmas relações interartes destacando,
inclusive, as proximidades entre linguística e semiótica.
O livro de Michel Butor - Les mots dans la peinture (1969) estuda, como o próprio título dele aponta, a presença da linguagem
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verbal

na

pintura,

estabelece

várias

considerações

sobre

a

dependência - como também fez Barthes - da imagem em relação à
palavra:
“Toda a nossa experiência da pintura comporta de fato
uma considerável parte verbal. Nunca nos limitamos a
ver os quadros, nossa visão [...]. A obra pictórica
apresenta-se sempre para nós como a associação de
uma imagem - sobre tela, prancha, parede ou papel - e
de um nome, seja ele vazio, à espera, puro enigma,
reduzido a um simples ponto de interrogação. A
composição mais abstrata pode exigir que leiamos seu
título para revelar todos os seus sabores, todas as suas
virtudes” (MARIN, 1969, p.8-17-24).

Assim, a leitura da obra de Clarice Lispector voltada para o
diálogo com as artes visuais justifica-se pelas inúmeras referências
ou

alusões

a

artistas

plásticos,

escolhas

significativas

em

personagens pintoras que agem, semiologicamente, como intertextos
na obra literária, citando, provocando ou imitando gestos do pintor,
atualizando, de certa maneira, elementos da linguagem visual e, por
outro lado, instaurando um exercício ou experimentações insólitas
que investem na busca de mecanismos discursivos, plásticos e
poéticos. Nessas discussões, a metalinguagem presente na obra
literária dialoga com leitores e explicita conceitos que norteiam sua
poética. Além disso, verifica-se, assim, um intenso processo de
bricolagem, não submisso a regras teóricas do que podemos
depreender, entre outras coisas, uma prática de leitura que vai além
do código verbal, sugerindo representações poéticas e visão do
mundo negociada, sensivelmente, pela memória e pelo corpo.
CALEIDOSCÓPICOS: O “FIGURATIVO DO INOMINÁVEL”
“Mas sou caleidoscópica: fascinamme as minhas mutações faiscantes
que
aqui
caleidoscopicamente
registro”. [LISPESCTOR, C. Água viva,
1980, p.29]
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Publicado em 1973, Água viva, de Clarice Lispector aborda,
como muitas outras obras de sua poética, a questão dos limites da
personalidade e a identificação com os limites da linguagem, da
representação. Literatura e pintura, texto e imagem são questões que
aparecem no romance através de indagações ou experiências com a
imagem e com a palavra, certa escrita ensaística como teoria crítica
ou teoria da arte.
O detalhe subjetivo dessas aproximações ecoa e estabelece
sempre, com o toque da particularidade sensível, certa sensação que
se multiplica no romance como um todo, parecendo acariciar a
sensualidade da linguagem, dando-a ou mesmo sugerindo uma sutil
capacidade de dar a ver naquilo que não é visível a olho nu. O próprio
título-paratexto que nomeia o livro - Água Viva - sugere, desde
sempre, a metáfora de algo fluído e em perpétua e, constante
mutação, movimento ou atitude insólita. Água-viva também é nome
do animal marinho invertebrado que revela estranha beleza e
movimento no mar, além de queimar quando estabelece um contato
com a pele ou qualquer toque. Esse título-condutor, portanto,
revelaria algo de intocável, inquieto e sedutor, contrária à imagem
tranquila e dócil? Metáfora insólita, água-viva instiga a busca de uma
imagem inconstante, imóvel, fugidia e, ao mesmo tempo, delicada.
Nesse

contexto,

título

e

epígrafe

são

paratextos

que

encaminham o leitor para uma recepção incerta, livre de forma,
pautada no fluxo do pensamento, no movimento entrelaçado entre
imagem da palavra e incomunicabilidade da escrita:
“Tinha que existir uma pintura totalmente livre da
dependência da figura? o objeto? que, como a música,
não ilustra coisa alguma, não conta história e não lança
um mito. Tal pintura contenta-se em evocar os reinos
incomunicáveis do espírito, onde o sonho se torna
pensamento, onde o traço se torna existência” Michel
Seuphor (epígrafe de Água Viva).
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Feito pincel delicado que acompanha os gestos e traçados do
pintor ou mão que escreve buscando a palavra e seguindo o fluxo do
pensamento, esta epígrafe e título da obra sugerem a ideia de uma
linguagem que nada pretende significar, a não ser ela mesma, que
nada represente, a não ser a própria materialidade de que é feita. No
caso da pintura, as próprias cores e formas, no caso da palavra, o
signo em sua opacidade. Juntos, eles encaminham, delicadamente
aproximações da escrita e visualidade com o esforço da linguagem
em eliminar o sentido traçado pelo enredo, uma história ou
personagem, qualquer objeto ou figura de representação que não
seja fluxo do pensamento-palavra como ato existencial em si.
Indagantes

e

envolventes

os

paratextos

funcionam

e

encaminham a síntese da aproximação e utilização intersemiótica que
Água

Viva

faz

da

linguagem

literária

e

pictórica,

recurso

metalinguístico e sutil que transparece mesmo na sensação de
desespero, nas relações entre o representável e o imaginado, no
monólogo interior e no ato de externar certa ideia. Acompanhando o
gesto do pintor que inventa uma forma qualquer ou o próprio jogo de
não pintar o figurável, Água Viva é justamente a preferência leve por
uma escrita que não seja ancorada no planejamento “racional”, mas
que, - como gesto do pincel-, que se efetue de acordo com o que
vem à mente, à deriva, com o imprevisto e inesperado, carregado de
sensações. Reforçando essas experimentações e sentimentos, a
citação musical aproxima a linguagem do não representável, da
palavra apenas como vibração e sonoridade. “Estou te falando em
abstrato e pergunto-me: sou uma ária cantabile?” (LISPECTOR, 1980,
p.82).
Nesse caso, a escrita torna-se, ou aproxima-se, como a pintura
abstrata, do abstrato ou do “figurativo do inominável”. A pintura, por
sua vez, passa a ser um meio ou estratégia visual que a personagem
recorre para tentar fazer com que a palavra perca seus referenciais
de discursividade para se transformar em objeto de visualidade,
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como a música em que se configura em sonoridade e vibração. Por
isso em Água Viva, a narradora nos informa, estabelecendo essas
aproximações:
“Quero como poder pegar com a mão a palavra. A
palavra é objeto?” (LISPECTOR, 1980, p.12).
“O que te digo deve ser lido rapidamente como quando
se olha” (LISPECTOR, 1980. p.17).
“Escrevo-te como exercício de esboços antes de pintar.
Vejo palavras. O que falo é puro presente e este livro é
uma linha reta no espaço” (LISPECTOR, 1980, p.18).
“Termino aqui esta “coisa-palavra” por um
voluntário? Ainda não” (LISPECTOR, 1980, p. 66).

ato

A “coisa-palavra” ou a palavra-imagem que a narradora-pintora
de Água Viva sugere ao longo da obra permite a muitos críticos
associarem esse gesto à poesia 60 , motivo de críticas ou elogios da
fortuna crítica da autora. O uso excessivo de metáforas insólitas, de
deslocamentos, a preocupação constante com a forma de escrita em
maior grau do que o cuidado com o desenvolvimento narrativo,
dentre outras características que deslocam a recepção para a
visualidade, dotam a obra de grande dimensão poética.
Em Água Viva parece nítida a semelhança entre a escrita e a
atividade poética tal qual pensada pelos críticos de arte ou pintores.
Diferentemente de traduzir as características de um romance ou
narrativa com seus elementos (personagem, enredo, tempo e
espaço), a escrita e o livro como um todo, são compostos por um
amálgama de “palavra-imagem” que perde seu caráter puramente
informativo ou utilitário e não pretende servir de instrumento para a
“representação” de um aspecto do mundo, mas se tornar a imagem
de um deste aspecto. Ou seja, uma escrita feita em tateios entre o
escrito e o visual. Tal escrita ou gesto leva a narradora a perseguir e

60

Água viva é um texto situado no interstício entre prosa e poesia. As figuras de linguagem aproximam o
texto da poesia, contudo, a falta de sistematização o aloja no domínio da prosa: poesia-prosa ou prosa
poesia. A arte clariceana dilui as classificações de gênero literário: “Inútil querer me classificar: eu
simplesmente escapulo não deixando, gênero não me pega mais” (LISPECTOR, 1980, p. 13).
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a escrever o que é da ordem do intervalo, da entrelinha, do interdito,
a perseguir e a escrever “o que ainda não é palavra” ou o que “ está
atrás do que fica atrás do pensamento” (LISPECTOR, 1980, p.12).
Essa tentativa de apossar-se do que é imagem - da “coisapalavra” - diz respeito a uma busca do que seria da ordem das
origens, de uma essência, de um deslocamento “fora” da linguagem.
Gesto que só pode se manifestar como lacuna ou como intervalo,
como silêncio, como morte. Segundo Berta Waldman:
“Se quisermos saber o que diz o texto de [de Clarice
Lispector], devemos interrogar também o seu silêncio.
Não o silêncio que se situa antes da palavra e que é um
querer dizer, mas o outro, o que fica depois dela e que
é um saber que não pode dizer a única coisa que, de
fato, valeria a pena ser dita. Esse silêncio que constitui
o horizonte, a sombra, a imagem projetada em
negativo de toda palavra pronunciada ou escrita
constitui também o mistério insondável da existência.
Impronunciável, já que sua forma de ser é negativa, só
pela negação da própria linguagem ele pode ser
aludido: nos intervalos, nas entrelinhas, naquilo que a
palavra deixa de dizer no momento mesmo em que é
dita” (WALDMAN, 1993, p.122-123).

De qualquer forma, há o desejo de que a escrita - semelhante à
pintura abstrata - seja capaz de transmitir o gesto criador, gesto
passível de ser percebido como algo que não se limita em “querer
dizer ou representar alguma coisa”, ou se fechar em uma mensagem,
mas

que

procura

a

liberdade

da

criação

distanciando

da

“representação” da realidade exterior, como o é a música e, também,
como pode ser a pintura (abstrata, não figurativa), fato que é
possível confirmar quando a narradora confessa:
“Não é um recado de ideais que te transmito e sim uma
instintiva volúpia daquilo que está escondido na
natureza e que adivinho. E esta é uma festa de
palavras. Escrevo em signos que são mais um gesto
que voz” (LISPECTOR, 1980, p.24).
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Esse recado metalinguístico da narradora de Água Viva baseiase numa escrita sinestésica que absorve as relações com outras
artes,

com

procedimentos

experimentais

que

deslocam-se

do

ambiente externo para a interioridade da narradora-pintora. Em todo
o percurso da narrativa, a escrita, semelhante à pintura abstrata,
nega a retratação mimética da natureza, a referencialidade externa,
para, em contra partida, reforçar sentimentos internos e subjetivos
da personagem.
Aproximando das discussões de Água viva pelo envolvimento da
temática com a pintura, o livro Um sopro de vida (1978) consiste em
vários vislumbres do Autor, rápidos vislumbres de Ângela Pralini.
Trata-se de discussões em torno de dois diários: o diário de Autor e o
diário de Ângela. O tempo narrativo, - escorregadio e memorialístico
-, feito as pinceladas de uma pintura, acontece na hora em que está
sendo escrito e lido. Como em Água viva, - livro-pintura por
excelência -, Um sopro de vida procura coincidir o tempo da vida, da
criação e o tempo da leitura, ou, dito de outra forma, o tempo do
escritor e do leitor. Os discursos diarísticos entre o Autor e sua
personagem Ângela não são propriamente um diálogo: pois a fala de
cada um corre paralela a do outro, diferentemente da fala de
personagem, - segundo Olga de Sá -, mas como vozes do texto
(1993, p. 209). As aproximações desse livro com a pintura se dão
nas reflexões da protagonista com a escrita e o próprio ato de pintar.
O GESTO VISUAL DE CLARICE LISPECTOR
“Quero escrever o borrão vermelho
de sangue com as gotas e coágulos
pingando de dentro para dentro.
Quero escrever amarelo-ouro com
raios de translucidez. Que não me
entendam
pouco-se-me-dá.
Nada
tenho a perder. Jogo tudo na
violência que sempre me povoou, o
grito áspero e agudo e prolongado, o
grito que eu, por falso respeito
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humano, não dei. Mas aqui vai o meu
berro me rasgando as profundas
entranhas de onde brota o estertor
ambicionado. Quero abarcar o mundo
com o terremoto causado pelo grito.
O clímax da minha vida será a morte.
Quero escrever noções sem o uso
abusivo da palavra. Só me resta ficar
nua:
nada
tenho
mais
a
perder”[LISPECTOR,
Clarice.1981,
p.65) 61

Parece

ter

sido

em

torno

dessa

tentativa

(posta

nesse

fragmento) de registrar/escrever a cor, beirando a escrita e a
visualidade, ou de voar como ar e o flagrante do pincel, que a
escrita/pintura de Clarice Lispector se construiu. É essa obstinada
busca daquilo que é parte do corpo, mas reside além do corpo,
daquilo que é palavra, mas repousa na superfície do traço, nos
contornos da palavra e da imagem, daquilo que está na gênese do
discurso - a inspiração, o fôlego, o traço à deriva -, mas que escapa
ao discurso que marcaria, definitivamente, como uma escrita/pintura
outra, a dicção de Clarice Lispector.
Essa dicção outra, (tanto na escrita como nas pinturas),
flagrantemente marcada pelas pulsações do corpo e do além-corpo os volteios da mão no pincel, o olhar, o sussurro, o sopro, a força e a
delicadeza do traço -, uma pintura do gozo, da perda, do prazer do
texto 62 e do silêncio vai privilegiar exatamente o território limítrofe
61

Nesse caso utilizamos uma citação de Clarice Lispector citada na biografia Clarice Lispector: esboço
para um possível retrato, de Olga Borreli. (1981, p.65).

62

Texto para Barthes “não é um produto estético, é uma prática significante; não é uma estrutura, é uma
estruturação; não é um objecto, é um trabalho e um jogo; não é um conjunto de signos fechados, dotado
de um sentido que tentássemos encontrar, é um volume de marcas em deslocamento, a instância do Texto
não é a significação, mas o Significante, na acepção semiótica e psicanalítica do termo”. Roland Barthes.
In: A Aventura Semiológica. ( 1987, p.14). Ainda dentro dessa tipologia desenvolvida por Barthes existem
os “textos de prazer” e “textos de gozo” situados na temporalidade da leitura. Os textos de prazer são
também chamados de “clássicos” ou “legíveis” - não oferecem resistência, proporcionam uma leitura
fluente e tranqüila, desimpedida, convidam o espectador a pular fragmentos de imagens, sem perda de
entendimento; já os textos de gozo - igualmente chamados de “modernos” ou “escrevíveis” - exigem uma
leitura mais atenta, sob pena de, à não obediência dessa exigência, punir o leitor com o tédio, a
improdutividade e, finalmente, ao abandono da leitura. Portanto, fiz referência à leitura das telas de
Clarice Lispector, associando ao conceito de “textos de gozo” - textos escrevíveis. Um texto que nós
construímos ao olhar a tela (mas não está presente na tela), aberto a um plural ilimitado e só se torna
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que as bordas do corpo demarcam, mas não contêm - os contornos
da boca, a textura do traço, os volteios da mão, a preferência pelas
cores, a pulsação. Daí, desses traços sinuosos e delicados, desse grão
sem voz, dessa superfície da cor e da forma, a confissão surge:
“O que me “descontrai”, por incrível que pareça, é
pintar. Sem ser pintora de forma alguma, e sem
aprender nenhuma técnica. Pinto tão mal que dá gosto
e não mostro meus, entre aspas, “quadros, a ninguém.
É relaxante e ao mesmo tempo excitante mexer com
cores e formas sem compromisso com coisa alguma. É
a coisa mais pura que faço. Acho que o processo
criador de um pintor e do escritor são da mesma fonte.
O texto deve se exprimir através de imagens e as
imagens são feitas de luz, cores, figuras, perspectivas,
volumes, sensações” (LISPECTOR, 1981, p.70)

Segundo a crítica Lúcia Helena Viana, estudiosa dos quadros de
Clarice, em meados dos anos 1970 a escritora julgava ter perdido seu
estilo de escrita e impunha-se a procura de um outro modo de
escrever, de uma nova linguagem. Concomitantemente à produção
de seus últimos livros, “Clarice se permite exercitar a expressão
através de desenhos, tintas e cores. A poética da escritura que se vai
engendrando em Água viva expõe o trajeto de ir e vir entre pintura e
escritura” (VIANA, 1998, p.51).
O fato é que, ao descrever seus ideais como pintora, “pintar um
quadro de um quadro”, Clarice parecer teorizar sua própria escrita,
ou ao contrário, ao escrever seus romances63 , teoriza sobre artes
plásticas, citando ou não sua produção artística. No estudo do crítico
e professor português Carlos Mendes de Sousa, outro estudioso da
obra pictórica de Clarice, ao comentar o livro Um sopro de vida, no
processo das pinturas da escritora, diz: “Entendam-se as figuras

possível pelo engajamento radical da produtividade do espectador/leitor. Um olhar, extremamente,
semiológico, vertiginoso e escrevível.
63

Além dos romances Água viva e Um sopro de vida (pulsações), Solange Ribeiro de Oliveira estuda,
também, as relações do Romance A Paixão segundo G.H e a percepção do visível pelo olhar, ou seja, as
relações entre literatura e artes plásticas. A estudiosa, também, dedica um outro livro - A Barata e a
Crisálida: o romance de Clarice Lispector - dedicando um capítulo sobre Aspectos do Barroco no
Romance de Clarice Lispector.
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geométricas como figuração da escrita que estará próxima de uma
expressão abstracta das artes plásticas” (SOUSA, 2000, p.293).
Ângela, personagem-pintora em Um sopro de vida, de certa forma,
esclarece sobre os próprios quadros de Clarice:
“ÂNGELA - Meu ideal seria pintar um quadro de um
quadro. Vivo tão atribulada que não aperfeiçoei mais o
que inventei em matéria de pintura. Ou pelo menos
nunca ouvi falar desse modo de pintar: consiste em
pegar uma tela de madeira - pinho de Riga é a melhor e prestar atenção às suas nervuras. De súbito, então
vem do subconsciente uma onda de criatividade e a
gente se joga nas nervuras acompanhando-as um
pouco - mas mantendo a liberdade. Fiz um quadro que
saiu assim: um vigoroso cavalo com longa e vasta
cabeleira loura no meio de estalactites de uma gruta. É
um modo genérico de pintar. E, inclusive, não se
precisa saber pintar: qualquer pessoa, contanto que
não seja inibida demais, pode seguir essa técnica de
liberdade” (LISPECTOR, 1978, p.49-50).

Para Carlos Mendes de Sousa, em Clarice Lispector. Figuras da
Escrita, os “quadros” de Clarice funcionam como um espelho cujo
reflexo permite descortinar a concepção da escrita de Lispector. Essas
pinturas, segundo sua pesquisa, equivalem a descrição verbal de um
objeto para nessa mesma descrição se incluir outra, ou pretender-se
outra (justamente no reenvio para um estado). (2000, p.313). No
diálogo dos quadros com o romance-ensaio-pintura, - Água viva -,
justapõem-se as questões entre a atividade da imaginação e o espaço
da sua representação.
Já Maria Eugênia Curado, por outro lado, ao aproximar os
quadros de René Magritte (1898-1967) e os textos de Clarice
Lispector busca a presença de imagens ligadas ao sonho, à
sexualidade e, consequentemente, ao maravilhoso, ao humor negro,
ao acaso revelando, assim, como as artes dizem o mundo, indo a
suas razões íntimas. Além disso, a estudiosa ao aproximar a escrita
da autora à escrita automática ressalta a presença da metáfora
insólita, a ruptura com o enredo factual, do salto do nível psicológico
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para o metafísico, da transcendência do plano mental, do caráter
incomum e enigmático da escrita clariceana.
De qualquer forma, como se vê, os quadros de Clarice
envolvem uma representação da experiência e ao impacto emocional
das abstrações, além dos volteios com o corpo. Se a crença na
fidelidade da reprodução desse corpo deixa de existir, entramos no
território

da

estética

moderna

por

excelência,

no

qual

a

representação ou esse corpo fragmenta-se, desestrutura-se, torna-se
obtuso.

ilustração 1
LISPECTOR, Clarice. Explosão (1975)
Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa

Em Explosão prevalece o uso das cores quentes, o fundo, na
sua totalidade é de cor alaranjada sugerindo alegria e suavidade
apesar de combinações de outras duas cores que predominam na
tela: o amarelo e o vermelho. Nesse contexto, é possível notar que a
explosão - paratexto indicador e título - origina-se da essência da cor
amarela no ponto central da obra. A explosão prolonga-se do
vermelho e mistura-se com as demais cores, promovendo um diálogo
intenso, quase um duelo, carregado de intensidade, paixão, força
intensa

por

viver,

juventude

no

sentido

mais

literal

da

palavra/imagem, segundo Chevalier.
A evolução do quadro prossegue com riscos assimétricos e
prolongados por toda a extensão da tela, configurando cores verdes
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como processo mediador entre o quente e o frio. Nessa composição,
a tela sugere, levemente, a ideia de equilíbrio e amadurecimento.
Paralelamente, assim, também, são os sentimentos na escrita de
Água viva - lugar para muitas linguagens, desencadeados de
pequenas revelações. De certa forma, essa pintura celebra o instante,
e, tal como o expressa, torna-se sempre o traço rápido, inaugural,
como no gesto das mãos organizando a marca particular de cada
fragmento; como no gesto dos olhos contemplando o que foi feito e
nos fazendo voltar ao mundo epifânico dos personagens, porém com
a dinamicidade de rastros, traços, cores e rasuras.

ilustração 2
LISPECTOR, Clarice. Luta sangrenta pela paz (1975)
Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa

Como o próprio paratexto indicia, não se trata de qualquer luta
ou uma simples luta, mas de uma busca que requer esforço árduo,
trabalho incessante, paz e ausência de guerra. A luta simbólica e
metafórica

poder

ser

visualizada

nas

cores

que

se

agrupam

plasticamente na tela: o vermelho com sua tonalidade perceptível
chama a atenção para sua imponência em relação as demais, suscita
brilho, força e vida, além do sangue presente no título-paratextual.
Além do vermelho forte, o branco e o azul conservam a claridade e
transparência nas formas variadas. Efeitos de espessuras menores
obedecem a uma linha ilusória reforçando, além do poder de
liberdade do artista, a transgressão às regras. Dessa luta e
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conquistas a referida tela dialoga com Água viva, no seguinte
fragmento:
“Eu me aprofundei em mim e encontrei que eu quero
vida sangrenta, e o sentido oculto tem uma intensidade
que tem luz. É a luz secreta de uma sabedoria da
fatalidade: a pedra fundamental da terra. É mais um
presságio de vida que vida mesmo. Eu a exorcizo
excluindo os profanos. No meu mundo pouca liberdade
de ação me é concedida. Sou livre apenas para
executar os gestos fatais” (LISPECTOR, 1980, p.42).

Luta sangrenta pela paz, com certeza, pela data em que a
pintura foi feita, remete a profundas tensões sociais no Brasil dos
anos 1970 e no mundo. Tempo de desencontros, de perseguições e
torturas políticas, tempo de medo, como muito bem orienta o título
da obra. A luta encarna, assim, a arte revolucionária, subversiva,
desconstrutora. Esse impulso para a abstração, esse afastamento dos
atributos secundários do objeto, casam-se bem com a obsessão de
Ângela pela forma ou com a “luz secreta de uma sabedoria da
fatalidade”, da narradora de Água viva.

ilustração 3
LISPECTOR, Clarice. Medo(1975)
Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa

Em Água viva, o enredo como um todo, fala da abstração do
medo, o qual a narradora-pintora consegue tirar de suas entranhas,
colocando-o em linguagem verbal, ainda que querendo-o traduzir em
linguagem não verbal ou emoldurada. Sensivelmente, a narradora do
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romance expõe seus medos sem falar quais são eles, mas, como na
tela Medo, a narrativa nos fornece pistas desse sentimento, ou seja,
um medo de si mesma, porque consegue concretizar, em forma de
cores e traço, esse segredo: “Tenho medo então de mim que sei
pintar o horror, eu, bicho de cavernas ecoantes que sou, e sufoco
porque sou palavra e também o seu eco” (LISPECTOR, 1980, p.14).
A pintura Medo, também, como no romance, desperta a
capacidade de liberdade que nos acompanha desde o nascimento até
o tempo de espera pela independência, pela solução de um conflito. A
cor preta, predominante na tela, apresenta uma textura em alto
relevo, demonstrando a aspereza da parede, e um lugar fechado e
quase impenetrável, sem claridade explícita. Ao centro, a figura
amarela ofuscante assemelha-se com uma boca desenhando um
movimento de agonia e intranquilidade.
Uma leitura atenta e significativa dos títulos, - como esse no
caso -, atribuídos por Clarice a seus “quadros” deixa entrever a
inquietude e o deslocamento que presidiram sua realização. A maioria
dos significantes, na leitura perspicaz de Lucia Helena Vianna, traduz
o clima ameaçador e inquietante; “medo”, “escuridão”, “raiva”,
“gruta”, “luta sangrenta”. Letra, tinta e corpo se conjugam e
constituem um discurso único que mascara o real ao mesmo tempo
em que viabiliza outro modo de representação, diz a estudiosa.
Talvez seja este o motivo que tenha feito a pesquisadora aproximar
as pinturas de Clarice Lispector das pinturas da pintora mexicana
Frida Kahlo 64 (1907-1954).

64

Na belíssima comparação, melhor ler com mais detalhes a leitura. VIANNA, Lucia Helena. Tinta e
sangue: o diário de Frida Kahlo e os “quadros” de Clarice Lispector. In: ZILBERMAN, Regina (org.).
Clarice Lispector: a narração do indizível. Porto Alegre. Artes e Ofícios. 1998. pp. 49-64.
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ilustração 4
LISPECTOR, Clarice. Gruta1975)
Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa

Ao olhar a tela Gruta, a primeira sensação é de estarmos
perdidos em um complexto devaneio, presos a uma selva viva,
repleta de cores, emoções e movimentos. Adentrar neste espaço da
tela permite-nos contemplar o mundo misterioso e a magnitude
intrinseca à natureza, como esta descrição poética e insólita da
narradora de Água viva:
“E se muitas vezes pinto grutas é que elas são o meu
mergulho na terra, escuras mas nimbadas de claridade,
e eu, sangue da natureza - grutas extravagantes e
perigosas, talismã da Terra, onde se unem estalactites,
fósseis e pedras, e onde os bichos que são doidos pela
sua própria natureza maléfica procuram refúgio. As
grutas são o meu inferno. Gruta sempre sonhadora
com suas névoas, lembrança ou saudade? espantosa,
espantosa, esotérica, esverdeada pelo limo do tempo.
Dentro da caverna obscura tremeluzem pendurados os
ratos com asas em forma de cruz dos morcegos. Vejo
aranhas penugentas e negras. Ratos e ratazanas
correm espantados pelo chão e pelas paredes. Entre as
pedras o escorpião. Caranguejos, iguais a eles mesmos
desde a pré-história, através de mortes e nascimentos,
pareceriam bestas ameaçadores se fossem do tamanho
de um homem. Baratas velhas se arrastam na
penumbra. E tudo isso sou eu. Tudo é pesado de sonho
quando pinto uma gruta ou te escrevo sobre ela - de
fora dela vem o tropel de dezenas de cavalos soltos a
patearem com cascos secos as trevas, e do atrito dos
cascos o júbilo centelhas: eis-me, eu e a gruta, no
tempo que nos apodrecerá” (LISPECTOR, 1980, p.15).
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Tanto nessa descrição poética e sensível, como na tela Gruta, a
tensão

entre

palavra

e

imagem,

opacidade

e

transparências

explicitam a lacuna ou a complexa e arbitrária articulação entre elas.
Entre a palavra e aquilo que ela designa, entre o traço disforme e as
diversas cores escuras, arquiteta-se um espaço em que se tramam o
cavernoso, o obscuro e impronunciável. A pintura, diferentemente
das palavras, pode, por meio das imagens, sugerir sensações que as
palavras

estariam

limitadas

a

conseguir

traduzir.

Apesar

de

reconhecer as limitações das palavras para tal gesto, a narradora
sente-se seduzida por elas, pois o mundo das palavras se apresenta
como um “limiar de entrada na caverna” de onde ela irá nascer, isto
é, para ela o mundo das palavras ultrapassa os limites do
desvelamento da sua face secreta, pois atinge a questão da
existência.
O texto-pintura ou “texto-estalactite” metaforiza em Gruta o
espaço dinâmico da vida dos animais grotescos que vivem das suas
sombras e umidade. Como tela ou texto pictórico a descrição de Água
viva alcança a expressividade que também assumem muitas telas de
Clarice-pintora. Essa descrição minuciosa e figurativa reforça o
espaço imagético da tela. Gruta traça de certa forma, um diálogo com
as outras pinturas. O abstrato, que para a escritora permite o
nomeável e a aderência das frases curtas e insólitas no espaço do
quadro, vai aos poucos construindo o figurativo. Por isso, a descrição,
particularmente as de Água viva e Um sopro de vida (pulsações)
dialoga com a abstração que se figurativiza aos olhos do leitor
sensível (ALMEIDA, 2004, p.186).
Em Gruta diversas cores matizam o abstrato, misturando-se em
abstratas linhas soltas e sinuosas, bem como a tensão que o título da
obra sugere. Uma espécie de caverna imaginária pode ser construída
partindo-se da circularidade disformes, são sobreposições de cores e
movimentos circulares engolindo-se e encontram-se dentro de
espaços úmidos e carregados, tendo-se ou formando-se estalactites
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como na descrição narrativa. Esse movimento e características
configuram aos olhos e leitura de Joel Rosa de Almeida o grotesco 65
na produção da autora-pintora.
De fato, esse olhar do autor é reforçado com a leitura da
biógrafa Nádia Battella Glotib em Clarice uma vida que se conta
(1995). Segundo sua concepção, os quadros não são agradáveis de
olhar. “Também eles causam mal estar. As cores são lúgubres e
distribuem-se num feio carregado. Nem atraem pela combinação das
cores ou pelo ritmo do traçado das linhas. Impressiona a carga
pesada, funesta, lúgubre” (GOTLIB, 1995, p.477). Literatura e
pintura, nesse caso, encontram-se para deslocar-se cada vez mais do
figurativo: na escrita aproxima dos sons puros, desvinculados do
discurso linear e preso ao enredo; no texto pictórico em cores e
linhas, com traçados disformes, manchas escuras, em construção que
indicia inquietação e turbulência interior.
Pulsantes, os quadros oferecem-se como esboço: pintar, criar
sinuosidades disformes, um traçado, uma cor. Tudo indica a
hesitação da mão, o tremor o corpo. As pinceladas, os recuos, as
paradas, os intervalos. Sangue, vida, morte, escuro, grutas, medo e
encanto. Entre o risco de deixar exprimir pela pintura e o risco de ser
literatura, a escritora escolheu o primeiro. Mas, mesmo na pintura, o
corpo - como também acontece nos seus escritos - deixará seus
sinais: o silencio, a inquietude, a mão, a boca, a liberdade.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES: NA “ÁGUA VIVA” DA PINTURA
“Tanto em pintura como em música e
literatura, tantas vezes o que
chamam de abstrato me parece
apenas o figurativo de uma realidade
mais delicada e mais difícil, menos

65

A esse respeito, ler e aprofundar a leitura sobre o grotesco em ALMEIDA, Joel Rosa de. A
Experimentação do Grotesco em Clarice Lispector. Ensaios sobre Literatura e Pintura. Editora USP.
2004.
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visível a olho nu”.
Clarice. 1978, p.26)

[LISPECTOR,

Escrita e pintura, em Clarice Lispector, determinam, pelo
monólogo contínuo de Água viva, a autodescoberta de uma mulher
que fala a um determinado interlocutor. Neste movimento, acompanhando a fluidez do título do livro -, nesta busca do
significado para além do significado e das palavras, a personagem
utiliza todos os modos de representação e percepção ao seu alcance
(escrita, pintura, música) eliminando a fronteira entre eles. É isto que
fica evidente logo no início do livro:
“Escrevo-te toda inteira e sinto um sabor em ser e o
sabor-a-ti é abstrato como o instante. é também com o
corpo todo que pinto os meus quadros e na tela fixo o
incorpóreo, eu corpo-a-corpo comigo mesma. Não se
compreende música: ouve-se. Ouve-me então com teu
corpo inteiro. Quando vieres a me ler perguntarás por
que não me restrinjo à pintura e às minhas exposições,
já que escrevo tosco e sem ordem. É que agora sinto
necessidade de palavras - e é novo para mim o que
escrevo porque minha verdadeira palavra foi até agora
intocada. A palavra é a minha quarta dimensão”
(LISPECTOR, 1980, p.10).

A pintura em Água viva é apresentada como uma atividade
anterior à experiência da escrita, mas ambas pressupõem o corpo e
nelas, evidentemente, se procura uma essência que só se pode
encontrar no instante: “Minha pintura não tem palavras: fica atrás do
pensamento. [...] Tenho que me destituir para alcançar o cerne e
semente de vida. O instante é semente viva” (LISPECTOR, 1980, p.29
e12). A pintura e a escrita, tanto em Água viva como em Um sopro
de vida são criadas para ver estritamente o momento, determinam
em parte a identidade da personagem, funcionando, nesse caso,
como atos ontológicos inventados à medida que esta se questiona.
Toda a problemática do texto literário é apresentada partindo do
corpo da personagem-narradora como matéria, através das linhas
que constroem e estruturam os objetos próprios da pintura. (“Ao
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escrever

posso

fabricar

como

na

pintura,

quando

fabrico

artesanalmente uma cor. Ma estou tentando escrever-te com o corpo
todo, enviando uma seta que se finca no ponto tenro e nevrálgico da
palavra”) (LISPECTOR, 1980, p.12).
A escrita e a pintura de Clarice fazem lembrar a intimidade,
longe de mera confissão ou traços pueris do corpo -, como fez Roland
Barthes em Roland Barthes par Roland Barthes -, onde a leitura
biografemática 66

identifica-se

com

os

pontos

esparsos

de

um

grafismo ou traços enigmatizados, sem que se possa situá-los, a não
ser pela referida despretensão simulada. É assim que o signobiografema, ao subverter a contiguidade monológica das imagens
descritivas, instaura a ordem sucessiva que já foi cooptada pela
sagacidade do olhar analógico. Nesse sentido, as pinceladas fortes ou
a escrita transgressora de Água viva, ou mesmo as confissões de
Ângela, associam-se como pontos de partida do trabalho pictural de
Clarice, acionando processos de transubstanciação da vida em
graphos e, em reciprocidade, dos graphos em partes essenciais do
ser que os engendrou.
Apesar das pinturas de Clarice não retratarem um rosto ou
imagem da autora, elas alcançam o diálogo intertextual para um
contorno de outro modelo, ou melhor, de retrato, de outra narrativa,
de outro escritor-esteta, de outro desejo - em simetria de opostos -,
O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde (1854-1900). Nele, - obra
também traduzida por Clarice -, a metáfora do corpo/rosto se
cristaliza, e, de certa forma, impõe-se como vida artificializada do
esteta. As pinturas de Clarice, evidentemente, não traduziram esse
rosto linear e bem retratado. Elas, com certeza, pelo viés do corpo,

66

O biografema, segundo Barthes, nunca é uma verdade objetiva: “O biografema nada mais é do que
anammese factícia: a que eu empresto ao autor que amo”. A biografemática - “ciência” do biografema teria como objeto pormenores isolados, que comporiam uma biografia descontínua; essa “biografia”
diferiria da biografia-destino, onde tudo se liga, fazendo sentido. O biografema é o detalhe insignificante,
fosco; a narrativa e a personagem no grau zero, meras virtualidades de significação. Por seu aspecto
sensual, o biografema convida o leitor a fantasmar; a compor, com esses fragmentos, um outro texto que
é, ao mesmo tempo, do autor amado e dele mesmo - leitor. (PERRONE-MOISÉS, 1983, p.15)
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montariam uma autobiografia que se fulcra em fragmentos, cores,
traços,

marcas,

excertos,

cortes

metonímicos,

contornos

-

biografemas - que apenas deixam entrever os traços do diálogo
simbólico-literário-icônico.
Pelas pinturas não se pode visualizar os contornos de um
retrato, apenas sentir as pulsações do corpo e do desejo de encontrálo ou vê-lo. Vislumbrar as luzes, imaginar fantasmas, sentir as
texturas das cavernas, esculpir um rosto etéreo, talvez. Imagens
fugidias, embora vingadas na serenidade da escolha, fortalecidas pela
sondagem poética e pelo discurso feminino. Assim, por esses traços
insólitos, sutis e significativos, talvez seja possível resgatar o traçado
leve do corpo e da busca de si mesma, ainda vigente, entre Narciso,
fragmentos, “esboços para um possível retrato”... ou mesmo entre
cores, traços, pinceladas, personagem-pintora, pulsações... Tantas
outras imagens que ora aparecem, ora se ocultam nas cores, nos
contornos, apenas um retrato de mil faces.
O corpo, nesse caso, pintado, narrado, rasurado fragmentado, como certo autorretrato obtuso -, é, portanto, não só o corpo da
personagem, mas o corpo das telas e o corpo escrito do texto, com a
sua textura, breves pinceladas que acompanham a respiração. Todos
participam num devir comum trazendo aquilo que é representado
para a própria representação.
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CORPO INSÓLITO E GROTESCO EM
“CERTA VOZ NA NOITE, RUIVAMENTE...”
DE ALMEIDA, Rogério Caetano

67

RESUMO: A construção do corpo no poema “Certa voz na noite,
ruivamente”, de Mário de Sá-Carneiro ocorre de maneira a questionar
a forma como um corpo geralmente é constituído e construído na
obra literária em poesia e prosa. A partir desta constatação, através
das noções de estranhamento pensada por Hugo Friedrich e E.
Auerbach, do insólito teorizado por Wolfgang Kayser; e do grotesco
também pensado pelo estudioso alemão e por Mikhail Bakhtin, este
texto desenvolve uma análise do corpo enquanto desconstrução de si
mesmo através dos recursos apontado acima. Além disso, o texto
analisa a reconstrução de si através do estranhamento, do insólito e
do grotesco. Desta maneira, o poema constrói uma (des)reconstrução
do corpo e, consequentemente, do próprio Ser, o que caracteriza
uma construção poética absolutamente ligada à modernidade.
PALAVRAS-CHAVE:
Modernidade.

Insólito;

Estranhamento;

Grotesco;

ABSTRACT: The construction of the body in the poem " Certa voz na
noite, ruivamente ", of the Mário de Sá-Carneiro is a way to question
how a body is generally constituted and constructed in literary works
in poetry and prose. From this observation, through notions of
strangeness and designed by Hugo Friedrich and E. Auerbach, the
unusual theorized by Wolfgang Kayser, and the grotesque designed
by the german scholar and Mikhail Bakhtin, this text provides an
analysis of body while deconstructing itself through the features
noted above. In addition, the paper examines the reconstruction itself
through the strangeness, the unusual and the grotesque. Thus, the
poem constructs a (dis) reconstruction of the body and therefore of
Being itself, which features a poetic construction inextricably linked to
modernity.
KEYWORDS: Strangeness; Unusual; Grotesque; Modernity.
Certa voz na noite, ruivamente...
Esquivo sortilégio o dessa voz, opiada
Em sons cor de amaranto, às noites de incerteza,
Que eu lembro não sei de Onde – a voz duma Princesa
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Bailando meia nua entre clarões de espada.
Leonina, ela arremessa a carne arroxeada;
E bêbada de Si, arfante de Beleza,
Acera os seios nus, descobre o sexo... Reza
O espasmo que a estrebucha em Alma copulada...
Entanto nunca a vi mesmo em visão. Somente
A sua voz a fulcra ao meu lembrar-me. Assim
Não lhe desejo a carne – a carne inexistente...
É só de voz-em-cio a bailadeira astral –
E nessa voz-Estátua, ah! nessa voz-total,
É que eu sonho esvair-me em vícios de marfim...

O poema “Certa voz na noite, ruivamente...” começa com um
eu lírico em primeira pessoa, muito comum em Mário de Sá-Carneiro,
que fala de uma outra pessoa — mulher — e, diferentemente de
outros poemas em que a insólita mescla de dois corpos ocorre já no
início, ou seja, a intersecção do eu masculino com uma outra
personagem acontece apenas no último verso. A mescla de seres,
além de remeter a uma atmosfera insólita, retoma o mito do
andrógino, um dos temas que Sá-Carneiro herda da literatura
finissecular.
O primeiro verso do poema fala de uma voz “opiada” e vigorosa
que não murcha (“Em sons cor de amaranto”) sob qualquer
circunstância. A atmosfera sinestésica construída ainda compara a
outra pessoa (que é também eu) com uma princesa que nos parece
uma referência a Sherazade. Porém, a menção, sendo Sherazade ou
não, fala de uma mulher desafiadora, que dança quase nua. Então, a
Salomé também pode nos ser uma intertextualidade quase óbvia,
afinal

é

uma

referência

do

decadentismo

francês,

que

tanto

influenciou Sá-Carneiro.
Na segunda estrofe, a mulher “arremessa a carne arroxeada”, o
que percebemos como o início de uma espécie de dança ritualística
em que estar ébria e “arfante de Beleza” faz com que o ritual ganhe
características dionisíacas. Então, a dançarina-princesa acaricia os
próprios seios e descobre o sexo.
Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.)

244
Neste ambiente, surge novamente um elemento ritualístico: a
reza. Seria como se a dançarina se oferecesse e, depois de ter um
espasmo, sua “Alma” se tornasse copulada. A partir do momento em
que a alma copulada se manifesta, percebemos uma desconstrução
da ideia de que o corpo em algum momento foi visto para ser
descrito. A estrofe seguinte deixa perceptível que a observação do
corpo acontece por intermédio da voz. O corpo é sinestesicamente
uma voz.
Portanto,

há

uma

desconstrução

da

imagem

feita

anteriormente, tirando a possibilidade de que esse corpo exista
realmente. É um corpo fictício, imaginado, mas ainda assim parte da
voz poemática. A lembrança da personagem acontece apenas através
do som da voz que se faz presente na memória do eu lírico (“A sua
voz a fulcra ao meu lembrar-me”). O derradeiro verso de separação
do corpo imaginado com a voz sentida é o último da terceira estrofe,
afinal, confirmando o que dissemos acima, “a carne (é) inexistente”.
O corpo físico só se manifesta numa espécie de empirismo dos
sentidos.
A última estrofe do poema é a que faz com que a voz se
transforme em algo substantivo. Esta aparece como “voz-em-cio”, ou
seja, é uma voz com a necessidade específica de se relacionar. Aí
surge a duplicidade em que a voz pode necessitar de uma cópula,
enquanto instinto animal, e/ou precisa se copular, o que na
comunicação

pode

significar

uma

relação

de

interlocução.

Anteriormente, a mulher é reconhecida apenas pela sua voz. Seria
possível dizer que a mulher é reconhecida pela voz por dar um grito
orgásmico? A voz também aparece como “voz-Estátua”.
Esta é uma voz estátua-extática que adere à intenção de se
transformar em algo concreto, com uma força vital que se liga ao
passado. 68

Quando a voz se vincula aos seus antepassados,

68

“As estatuetas [...] não visam a representar exatamente um ancestral ou um ser determinado; segundo
Jean Laude, devem conter a sua força vital e assegurar a prosperidade da família. São muitas vezes
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transforma-se em uma “voz-total”, ou seja, atinge a sublimação ou o
absoluto. Apenas neste momento de sublimação é que o eu lírico
retorna ao texto com a intenção de dispersar-se nesta voz,
mesclando-se a ela para atingir os vícios de marfim (ou seria a torre
de marfim que o poeta decadentista busca enquanto sensação
estética refinada).
No que se refere a manifestações da corporalidade grotesca,
nota-se que há a presença de um corpo que, metonimicamente, é
transformado em voz. Antes disso, porém, temos um corpo que baila
seminu, uma imagem que por si só representa uma transgressão.
Refletindo ainda sobre o bailar, poderíamos pensá-lo como um ritual
de acasalamento e/ou fertilização — o que representa uma inversão
da impressão que geralmente se tem na cultura ocidental. Na
segunda estrofe do poema, ainda temos o corpo concreto. Este
aparece “leonino”, um adjetivo que faz referência ao reinado do
mundo animal, do poder, da força e da virilidade no corpo de uma
princesa-dançarina. Depois, temos referência a um arremesso de
“carne arroxeada”.
A cor roxa faz referência a uma carne que está em processo de
putrefação e é atirada como se fosse arrancada do corpo. Portanto, a
carne arroxeada nos lembra o corpo em decomposição e mutilado
com uma de suas partes arremessada, todavia a cor roxa também
possui o sentido de purificação e equilíbrio, portanto o corpo em si é
ambíguo (estetizante e grotesco) e, por conseguinte, estranho. Logo
depois da descarnalização, surge então um corpo que é transformado
em outra coisa que não é corpo, mas se descobre enquanto sexo.
Qualquer ritual carnavalizado termina em uma grande orgia sexual.
No poema, o ambiente não é carnavalizado, a atmosfera é densa e
estranha, mas o corpo que faz uma dança ritual, como dito acima,
sacrifica-se,

mutila-se,

transforma-se

em

uma

alma

completa,

ligadas aos restos do morto, ou emergem de cestos e sacos de ossos. Quando as famílias se subdividem,
uma nova estatueta é executada e levada por aqueles que partem, para que a relação com o ancestral seja
mantida”. In: CHEVALIER, Jean. e GHEERBRANT, Alain. Op. cit., p. 402.
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copulada. Assim, Sá-Carneiro nos fornece uma incoerência daquilo
que se pressupõe como alma — algo imaterial —, mas constituído de
ação e pensamento.
Com a descarnalização do corpo e sua mutilação, temos um
corpo deformado, corpo grotesco, mas antes disso estranho e
obviamente insólito. Passamos então pela descoberta do sexo — o
toque. Acompanhado a isso, temos uma reza que traz a cópula da
alma (com o mundo concreto?). O ritual está completo e a
sublimação é atingida após o corpo se mutilar e se tocar, para depois
ser sacralizado (sublimado) em “Alma copulada” e, na estrofe
seguinte, em “carne inexistente”. É interessante notar que depois de
se tornar alma, o corpo se manifesta apenas através da voz. Deste
modo, retomamos a metonimização do corpo, o que nos parece
fornecer

outros

elementos

de

estranheza

que

caracterizam

a

corporalidade grotesca.
A imagem criada pelo poeta de uma “voz-em-cio” parece-nos
inovadora. A novidade está em colocar uma voz que demonstra um
desejo inelutável de copular, como se um desejo inconsciente, animal
e desalmado controlasse a voz dançante — um ser-sonoridade (a voz
se constitui puramente de som) que se transforma em algo
pertencente à realidade concreta. Há um “mundo às avessas”
presente na metonímia, pois a voz se realiza no mundo não mais
através de ondas sonoras, mas por meio de sua existência concreta a
partir do sentir-se “em cio”, tendo a necessidade proeminente de se
satisfazer biológica e sexualmente — a alma tem também um lado
animal incontrolável.
A voz enquanto algo concreto se reafirma na imagem seguinte
que o poeta assim a define — “voz-Estátua”. Uma voz que, como
dissemos anteriormente, está, simbolicamente, ligada aos seus
antepassados. A ideia de estátua passa ao mesmo tempo um juízo de
inércia absoluta. Como se a voz estática (e/ ou extática) estivesse,
também, controlada por fios de um boneco de títere. Depois, o poeta
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fala de uma “voz-total”, ou seja, para conquistar a totalidade, a voz
passa de um estado “em-cio” para o estado “estátua” e, com isso, o
eu lírico do poema (um eu que é outro) deseja “esvair-se”, mesclarse, interseccionar-se e/ ou, novamente, androginizar-se com um
outro personagem feminino do poema.
A seleção de palavras do poeta nos faz refletir sobre a questão
da necessidade que os vocábulos possuem de copular. A princesa
aparece “meia” nua — uma subversão gramatical que aparece “entre
clarões de espada”. Oras, a espada é um objeto que representa a
virilidade masculina, e a ideia-corpo da mulher-princesa aparece no
meio do ambiente masculino com um adjetivo no gênero feminino.
Na segunda estrofe, o adjetivo usado é “leonina”, o que passa
uma imagem de força, como descrito acima. Na mesma estrofe,
temos

o

pronome

pessoal

oblíquo

“si”

aparecendo

em

letra

maiúscula. Após a imagem de força leonina, a mulher se transforma
em um ser, ainda que pronomizado e não substantivado. Na terceira
estrofe, a mulher se verbaliza nas lembranças do eu lírico, mas a
separação metonímica de sua voz do restante faz com que a mulher
se transforme em uma terceira pessoa: “A sua voz a fulcra ao meu
lembrar-me”.
Depois disso, a ocorrência de subversões gramaticais ocorrem
quando referências diretas da voz: “voz-em-cio”; “voz-Estátua”; e,
“voz-total”. A mulher, quando fragmentada, transforma-se em voz.
Porém, os substantivos construídos para a princesa-mulher passam
uma imagem de força e totalidade. Uma reflexão possível é a
construção da imagem da mulher, numa sociedade machista,
enquanto um ser forte e transgressor, apesar de ser fragmentada.
Deste modo, encontramos um símile da mulher com o
neologismo. A mulher é, no mundo do homem, uma diferença, uma
modificação ao pré-estabelecido. O neologismo é a inversão, a
inovação,

a

modificação,

a

evolução

de

envelhecida.
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Sendo o corpo da mulher insólito no poema, a linguagem
também

gera

um

estranhamento.

Tanto

o

conceito

de

estranhamento, quanto a definição de insólito se apresentam neste
poema sob a forma de um corpo que se concretiza em um
determinado momento do poema enquanto voz e em outro momento
como uma tentativa do eu poemático de se interseccionar com a voz,
formando um eu amalgamado em outros eus. É o grotesco moderno
que se manifesta aqui através de um corpo que causa certo mal estar
ao leitor por ser insólito. O corpo do outro é o eu que é linguagem. A
linguagem como corpus, reflexão metalinguística, é constitutiva de
uma modernidade que, segundo Hugo Friedrich, causa um mal-estar
no leitor. O corpo só pode ser corpo de linguagem enquanto se faz
(des)reconstrução.
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WHEREIN THE STARS TREMBLE: TOLKIEN AND HIS
PLACE IN MODERN FICTION 69
MAGGIO, Sandra Sirangelo
FRITSCH, Valter Henrique

70
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RESUMO: A Fantasia sempre encontrou formas de se manifestar na
Literatura e nas demais artes. Desde as antigas narrativas
mitológicas, passando pelos contos de fada, marcando sua presença
no teatro e na poesia, até alcançar o mais celebrado de todos os
gêneros literários – o romance; a Fantasia ocupa um lugar muito
especial no que Carl Jung convencionou chamar nosso inconsciente
coletivo. O presente ensaio objetiva apontar alguns aspectos
relevantes de um dos mais celebrados autores do gênero Fantasia –
J. R. R. Tolkien. O século XX testemunhou uma grande retomada da
Fantasia nas artes e nos meios midiáticos, o que poderia ser
encarado como uma fuga de um mundo ferido após duas Guerras
Mundiais que trouxeram desolação e ausência de fé e de valores
espirituais para as sociedades moderna e contemporânea. Ao invés
de perceber a obra de Tolkien como um paliativo escapista, propomos
que ela possa ser lida como uma poderosa metáfora de seu tempo,
aludindo aos horrores de uma guerra que foi experenciada pelo
próprio autor.
PALAVRAS-CHAVE: 1 J. R. R. Tolkien; 2 The Lord of the Rings; 3
Estudos do Imaginário; 4 Crítica Literária

ABSTRACT: Fantasy Fiction has always found ways to manifest itself
in Literature and Art. From Ancient mythological narratives, through
fairy-tales, marking its presence in drama and poetry, it eventually
reaches the presently most celebrated among literary genres – the
novel. Fantasy Fiction occupies a very special place in what Carl Jung
calls our collective unconscious. This paper aims at revealing some
relevant aspects of one of the most celebrated Fantasy authors – J.
R. R. Tolkien. The twentieth century witnesses a huge claim for
Fantasy in the arts and media vehicles. This can be seen as a way to
escape from a fragmented world made worse by two World Wars that
brought desolation and lack of faith in spiritual values to the modern
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and contemporary society. Rather than addressing Tolkien’s fiction as
an escapist device, we argue that it can be read as a strong metaphor
of his own time instead, alluding to the horrors of the wars that have
been experienced by the author.
KEYWORDS: 1 J. R. R. Tolkien; 2 The Lord of the Rings; 3 Studies of
the Imaginary; 4 Literary Criticism
Do we walk in legends or the green
earth in the daylight? A man may do
both, for not we but those who come
after will make the legends of our
time. The green earth, say you? This
is a mighty matter of legend, though
you tread it under the light of day.
Tolkien, The Lord of the Rings

In this paper we deal with a literary genre which has not been
much favoured by a number of theoreticians, who prefer to
concentrate on the standard canon – that great creator of the
paradigms and dogmas that rules the literary object. The genre we
refer to is Fantasy, whose origins can be traced back to mythological
narratives, expanding through fairy-tales – first at an oral stage and
then in written registers such as those made by the Grimm Brothers
and by Charles Perrault – to reach the current Fantasy Novel,
represented by names as Lewis Carroll, James M. Barrie, C.S. Lewis,
Michael Ende, J. R. R. Tolkien or Katherine Paterson among many
others.
In its roots, the word fantasy comes from the Latin word
phantasia meaning the part of our imagination that is capable of
creation. It also means, in its origin, fantastic image, dream,
daydream, utopia or fiction (BRUNEL: 2005). The word ‘fiction’ here
reminds us of its root – fingere – that is, the act of pretending,
deluding,

misleading

somebody

deliberately.

Is

not

that

idea

appropriate to the notion of literature? Does not literature delude,
mesmerize the reader, suspending him in a parallel world which has
its own rules, and its own logic of world building? Is not literature an
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act of fingere? I think it is. However, this conception of fantasy differs
from the one we find in myth.
Mythology was born in a time ordered by orality, where the
main word was the magic-religious word. The tradition those oral
stories dealt with relied on religion, ritual and magic and could not be
set apart from ordinary life. Joseph Campbell compares these stories
to parts of a broken ceramic vase, which is widespread around the
world (CAPMBELL: 2003) According to him, these pieces of ceramic
could preserve the main content of the stories – that are the symbols
and archetypes – because as a part of the vase they contain it inside
them. Campbell believes that the underlying structure of any myth is
always the myth of the hero. And his purpose is to show that this
myth is about every human being: each of us is the hero, struggling
to accomplish his own adventure. As human beings, we join in our
own journey to develop ourselves as individuals and to find our place
in society. According to Campbell, by understanding the myths we get
to understand our own lives,
the mythologies of the world compels us to view the
cultural history of mankind as a unit; for we find that
such themes as the fire-theft, deluge, land of the dead,
virgin birth, and resurrected hero have a worldwide
distribution—appearing
everywhere
in
new
combinations while remaining, like the elements of a
kaleidoscope, only a few and always the same.
Furthermore, whereas in tales told for entertainment
such mythical themes are taken lightly— in a spirit,
obviously, of play—they appear also in religious
contexts, where they are accepted not only as factually
true but even as revelations of the verities to which the
whole culture is a living witness and from which it
derives both its spiritual authority and its temporal
power. (Campbell: 2003 p.9)

The great advancement of Fantasy narrative in comparison to
mythological narrative is that it presents itself in the written form
from the start. Of course, thinking like that, we do not ignore the epic
narratives from Greece as The Odyssey and The Iliad, written by
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Homer, or even the applicability of the cycles of Greek myths in the
tragedies created by Sophocles, Aeschylus and Euripides, that are
filled with mythical content. Still, they differ from Fantasy Novel
because they are – as the fairy and folk-tales are – recollections of
traditional and oral narratives shared by different communities from a
determinate local and culture. They represent the birth of Literature,
and register the passage from the magic-religious word to the laic
one.
The laicisation of the word provoked a great change: through it
man could retain what used to be lost with the end of oral tradition.
Common knowledge was not passed from father to son any more.
With the spreading of the written form, the concepts of art and
religion were separated. The recollecting of old stories dealing with
ogres, fairies, elves and all sorts of enchanted creatures that live in
the bestiary complex conceived by European Imagery, found out a
place in the world through the works of Charles Perrault, Andersen,
Lady Wilde and the Grimm Brothers among many other folklorists.
Thankfully, their huge efforts and researches provided us with a
gigantic quantity of narratives known as the fairy-tales or folk-tales
that were analyzed by the Russian Formalists to exhaustion. Vladimir
Propp was the main researcher to look for a kind of typology to the
fairy-tale and to the folk-tale, revealing the underlying structures of
this kind of narrative (PROPP: 1984).
Fantasy, as one can notice, has always found out a place in the
world. In all literary genres we can find allusions to wonder creatures
and their enchanted worlds. Be it in William Blake’s poetry, in
Shakespearian plays, in Greek epics, in medieval romance, and even
in the most representative literary genre of the current days – the
novel.
Fantasy novels are written by a range of authors who draw
their magic lands from a wide range of historical, religious and
mythical sources. To the aim and scope of this paper, however, we
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will concentrate on the foundation of a literary group called The
Inklings, conceived by two British authors, Irish-born C. S. Lewis and
one of his best friends, the South-African born Englishman J. R. R.
Tolkien. The idea of this group, which got its meetings in a pub near
Oxford University, in England, was to form a party of literati to talk
about literature, philology, mythology and creative writing, since
most of the members were also writers. Among the members who
joined The Inklings during the years we have: Lord David Cecil,
lecturer in English at New College; Neville Coghill, English tutor at
Exeter College; James Dundas-Grant, Commander of the Oxford
University Naval Division; Adam Fox, Dean of Divinity at Magdalen;
Colin Hardie, Classical Tutor at Magdalen; R. E. 'Humphrey' Havard,
Lewis's doctor; R. B. McCallum of Pembroke College; Father Gervase
Mathew, OP of Blackfriars, C. E. Stevens, historian at Magdalen;
Charles Wrenn, Lecturer in English Language; Christopher Tolkien
(son of J. R. R. Tolkien) and John Wain, both students at the time.
The conversations held in this group gave birth, among several
other things, to two of the most celebrated Fantasy Novels from the
Modern Period of English Literature – The Lord of the Rings, written
by Tolkien, and The Chronicles of Narnia, by C. S. Lewis. These two
pieces of literature were created in the period between the two Great
Wars, and both are marked by the wartime context that surrounded
the authors. However, we must not think of The Inklings as anything
like a mutual admiration society or men hungry for professional
advancement – as Walter Hooper reminds us,
They were, first and foremost, Christians, who had in
common something that was far more important than
their jobs or their other interests. Nowhere it is better
put than in the definition Lewis gave of Friendship in
The Four Loves: 'In this kind of love,' he said, 'do you
love me? Means do you see the same truth? Or at least,
'Do you care about the same truth? (Hooper: 1999,
p.5)
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The Fantasy Fiction written in this warlike period created a kind
of counter-culture literature. If we consider the aesthetic and
thematic aspects privileged in European modernism, the dark
existential perception that seems to lead the intellectual positions of
the first half of the twentieth century is disrupted in Fantasy Fiction.
The mythic approach to literature offers some rest from the
predominant

atheistic,

even

nihilistic

perception

of

things

predominating in the intellectual circles of that period. As to the
relation between internal and external verisimilitude, it seems that
Fantasy Fiction is more committed to the rules of medieval Romance
than to the fictional structure found in texts written by great modern
novelists such as Virginia Woolf or Joseph Conrad.
Because it was widely bought and in a sense worked as a balm
against anxiety, Fantasy Novels were underestimated as mere
escapist fiction. The huge influence they began to have on their
readers, especially the young ones, was often attributed to the fact
that readers found in those stories a way to flee from reality. Narnia
and Middle-Earth were seen as safe places to go when the ‘real’ world
was in trouble. It was only in the second half of the 20th Century that
the metaphors involving aesthetics and religiosity became more
flexible and allowed a loosening of the restrictions imposed upon
imagination. It was at that period that Fantasy Fiction started to be
seen through a more favourable angle. In the United States, for
instance, among the hippies, many fellowships were created, which
called themselves “people from Middle-Earth”, living together in
communities in the countryside. Those people argued they were living
under the laws of Tolkien’s Mythology, following his precepts as
caring about nature and living without machines and pollution. We
can clearly see how far The Lord of the Rings could reach people’s
mind through the glimmering of Tolkien’s writing.
Although some critics, as Germaine Greer and Joseph Pearce,
have told us Tolkien’s novels lead into escapism and Tolkien’s readers
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are trying to flee from real life, hiding in the consolation of a magic
land, my interpretation of the contribution of this author goes in a
very different direction. Defining Tolkien’s literature as escapism is to
ignore the main aspects that have built the appreciation for the
mythological qualities exposed in his novels. The myths and the fairytales have always been present in literature; Tolkien only gives
explicit directions to the symbolical thought, writing about the fairy
world with a depth capacity of narrating it. And his attitude opened a
new continent of imaginative space for many millions of readers, and
dozens of writers – although he himself says that this continent was
not but a merely rediscovering.
The year of 2001 witnessed a return of the same themes
through the appropriation of the novels by the cinema. Tolkien,
Lewis, Barrie or even contemporary authors as J. K. Rowling with her
Harry Potter saga had their stories adapted to the screen around the
globe,

fomenting

a

new

movement

towards

to

the

mythical

narratives, and as a consequence waking up the interest of legions of
new readers. That was also the opening to a completely new
generation of writers who joined the enterprise of narrating their own
stories and creating their own magic lands. This phenomenon also
triggered a new sort of critical approach to this kind of stories, which
were no longer seen as escapist books, but as aesthetic constructions
that should be understood as another kind of literary object, with
aesthetic rules of their own.
Readers’ yearning for fantasy founded a new mainstream of
popular culture. Contemporary critics now regard this phenomenon as
a resuming of folk motives of mythological thought. There are a new
generation of critics who deal with Fantasy Fiction, represented by
names such as David Leeming, Tom Shippey, Richard Purtill and Jane
Chance. The facts that Fantasy novels are popular, and that they
allow for magic and imagination, is no longer considered detrimental
to the genre. Fantasy novels are as popular as mythical narratives
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and fairy-tales, and this is merely a peculiarity not a hindrance. These
stories allow us to take a journey into an exciting and mysterious
world – the world of fantasy. Inside them you can expect to
encounter gods, heroes, monsters, exotic countries, and amazing
adventures. In other words, Fantasy Novels take full advantage of the
fact that they belong in the world of fiction. Fingere, Phantasia: this
is the stuff Literature is still made of.
In many cultures, especially in the ancient ones, mythical
narratives tended to present a sense of common identity where there
was a branch of rules that was interiorized by all, without the
necessity of being written or registered, because those myths were
this register. They used to help people to understand the world and to
accept the facts of life, as illness and death. But they were not only
that. Those narratives belonged to what is philosophically defined as
a magical and religious time that operates independently from the
paradigms of time and space, working in a circular time, coming to
people through legends, orally.
According to Joseph Campbell the myth has four functions: the
mystic function that represents human amazement facing life; the
cosmologic function, which wonders at the ways and paths of the
universe; the sociological function, that gives support to a specific
social order; and the pedagogical function, that helps people to react
to human experience under any circumstance (Campbell, 2005 p.32).
These narratives work as metaphors to spiritual life and they offer a
model of behaviour to be shared by all the community.
In this mythological context, fantasy has always found ways to
manifest itself. Fantasy is an important element in Mythology, in
Religion and in Literature, because it responds to a basic human
need. In Tolkien’s context, with the decrease of the religious zeal, in
a materialistic society, as well as in our contemporary time, the
Fantasy Novel reaffirms its place in the world, calling to itself the
main function of the mythical narrative: that is the conduction of man
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to a higher sphere of feelings, different from the ordinary everyday
life that is around us. That is, ultimately, the reason why Literature
is such a vital element both on a personal level, for the individual to
feel that life is worth living, and on a communal level, so that myth
can be spread and societies can still stand.
The twentieth century witnessed a huge claim for the Fantastic
and for Fantasy in the arts and media vehicles. British literature
played a most representative role in this mainstream in books such
as George Orwell’s Nineteen Eighty-Four and Animal Farm, C. S.
Lewis’ The Chronicles of Narnia, William Golding’s Lord of the Flies
and Tolkien’s The Lord of the Rings. That century was also marked by
a return to mythological themes, although the form has suffered an
aesthetic rearrangement. We can see this in Joyce’s Ulysses and
Finnegans Wake, and in the mythical plays written by Yeats. 72
Tom Shippey believes those authors found in the myth the
means to explain the modern world, or to propose a change in the
realistic modern novel. According to him,
Those authors of the twentieth century who had spoken
most powerfully to and for their contemporaries have
for some reason found it necessary to use the
metaphoric mode of fantasy, to write about words and
creatures we know do not exist, […] (Shippey: 2001,
p.8)

Tolkien lived from 1892 to 1973, so he lived through the two
World Wars. He fought as a soldier and lost four of his best friends in
World War One, and witnessed the effects of the misdirected logical
political reasoning that led to authoritarian and racist regimens, into
genocides, into the Second World War and into the atomic menace
implied in the Cold War. Rather than addressing Tolkien’s fiction as
an escapist device, we propose that it can be read as a strong

72

William Butler Yeats (1865-1939) wrote Representative Irish Tales (1891) and Irish Fairy Tales
(1892). He also conceived poems and plays related to the mythical cycles of Ireland as The Wanderings of
Oisin.
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metaphor of his own time, alluding to the horrors of the war that
have been experienced by the author. We must grant, however, that
Tolkien preferred the term “applicability” to the term metaphor, when
the issue of connecting his work to the circumstances of their
production was in question. (SHIPPEY: 2001, p.161.)
The Lord of the Rings, a popular novel from the fifties onwards,
reaches the 21st century translated into several media as a colossal
success. What is the reason for that? Why have people stood in
protracted lines for hours to watch each part of Peter Jackson’s
cinema adaptation? Why do people care more and more about stories
dealing with characters that do not belong in a world as ours? Why
would people’s interest in fantasy and magic lands inhabited by
folkloric creatures that only exist in fictional world increase so much?
For at least five years we have conducted my attention to such
questions, trying to find a reasonable answer for them, and we
believe we have got to some conclusions about the issue. We strongly
believe the success of The Lord of the Rings relates to the extent of
its mythological appeal, which ended up momentarily fulfilling the
existential void resultant from the lack of fantasy and religiosity in
our contemporary society.
This need was established progressively, along the progress of
the different stages of our civilization when science and religion
became

separate

concepts

and fantasy

and

imagination

were

relegated to a secondary or inexistent position. Such elements,
suppressed as they have been, still remain a vital part of this puzzling
construct called Man. Spiritual values remain tightly connected with
old mythological narratives. Imagination, fantasy, delusion, dreams,
are all parts of the entirety of man. Suppressing them – noble as the
causes for that might have been – has provoked some damage to
important psychological structures in the individual, and has caused
much social disturbance in our urban present-day society. To Carl
Gustav JUNG (1964), this phenomenon is called disassociation, or
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splitting, and derives from the situation created from the moment
rationality started to predominate over feeling and buildings and
machines started to predominate over nature. Loneliness and anxiety
came as a consequence,
There are no longer any gods whom we can invoke to
help us. The great religions of the world suffer from
increasing anaemia, because the helpful numina have
fled from the woods, rivers, and mountains, and from
animals,
and
the
god-men
have
disappeared
underground into the unconscious. There we fool
ourselves that they lead an ignominious existence
among the relics of our past. Our present lives are
dominated by the goddess Reason, who is our greatest
and most tragic illusion. By the aid of reason, so we
assure ourselves, we have conquered nature. (Jung,
1964, p. 91)

As a consequence of this mechanism of suppression, such
layers of perception as related with the realm of myths and magic
tales were confined inside our unconscious, and occasionally being
revealed or expressed through a series of indirect mechanisms, such
as dreams – which Jung called our particular myths. Another means
of releasing such tension is reached aesthetically, when symbolic
representations start presenting themselves in the work of the artists,
writers among them, throughout time. Through a process that is
disconnected from rationality, artists, the most sensitive men, reintroduce these sleeping symbols, archetypes and myths, into our
daily life. J. R. R. Tolkien is one of these men who notice this lack and
work to reintroduce the long lost balance into our current ordinary
lives.
The Lord of the Rings was conceived and written during the
very difficult times involving the two World Wars. The context of
Tolkien’s life says much of the anxiety, gloom and fear of an ailing
society whose most of its ideologies had all vanished. In this scenery,
the people would gladly seek refuge in a narrative about an
extraordinary land, also facing very similar problems and a sad war,
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but where the old values still applied. In this sense Tolkien was able,
as Shakespeare or Tolstoy in their time, to filter those despondent
impressions – including his own loss of four beloved friends in World
War I – and change them into hope through the writing of his fantasy
novel. Tolkien was well acquainted with the common feeling of void.
According to Jung,
In wartime, for instance, one finds increased interest in
the works of Homer, Shakespeare, or Tolstoy, and we
read with a new understanding those passages that
give war its enduring (or archetypal) meaning. They
evoke a response from us that is much more profound
than it could be from someone who has never known
the intense emotional experience of war. The battles of
the plains of Troy were utterly unlike the fighting at
Agincourt or Borodino, yet the great writers are able to
transcend the differences of time and place and express
the themes that are universal. We respond because
these themes are fundamentally symbolic. (JUNG,
1964, p.99)

By repressing his mythological fraction for so long man ended
up creating what Jung calls our Shadows. Shadows are built in our
unconscious through the dissolution of hidden desires, or even
through the repressing of beliefs, hopes and the withdrawal of
imagination. Before thinking logically, we imagine all the things we do
not know or the things we judge to know. People, for many reasons,
grasp some of the feelings and daily happenings and change them
into images – products of imagination. There was a tendency, now
beginning to change, to label this phenomenon as alienation and
instability, as if it was not worth being studied. This attitude was
linked to different philosophical lines of thought which do not consider
imagination as a healthy part of human knowledge.
BACHELARD’s Phenomenology of the Imaginary (1938) adopts
an opposite position, which grants to imagination a central role in
human knowledge. It is the study of the phenomenon of image
creation on the human mind, which emerges into consciousness and
creativity. People are naturally creative, because before explaining
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the world in a rational way, we first act creatively, attributing
meanings to things, and inserting ourselves in the world. The
Imaginary and the Symbolic are parts of this insertion in the world.
They are determinant of our understanding of the chaos of life and
they organize our representations of the world. As Philip Malrieu puts
it, imagination is action:
Entre a função de abertura ao conhecimento
desempenhada pela imaginação e sua função
existencial existem laços profundos. Ela engloba, com
efeito, um movimento duplo. A imaginação permite que
o sujeito exista, que se comporte em relação às coisas
e aos outros não já em função das suas necessidades
mas em função de um modelo, que não é um modelo
propriamente acabado mas que é elaborado pelo
próprio ato de imaginar. O imaginário é a retoma, a
situação das imagens espontâneas num quadro que lhe
confere uma significação. Essa retoma é um ato de
unificação
do
eu,
de
relação
de
condutas
primitivamente separadas e pode ser efetuado em
vários níveis. (Malrieu, 1998, p. 237) 73

The importance of imagination and the use that artists make of
it to translate human values is one of the main interests of the
Phenomenology of the Imaginary. It is strongly connected with the
Theory of Symbols and Archetypes conceived by Carl Gustav Jung,
the most widespread theory on the unconscious nowadays. This
ramification of philosophy, psychoanalysis and ontology was adopted
by many scholars worldwide, such as Mircea Eliade, Joseph Campbell,
David Leeming and Northrop Frye, among others, in an attempt to
investigate

different

social

representations

in

art,

religion

or

mythology. Such studies have been called Studies of the Imaginary,
because they contemplate different areas of knowledge, all put

73

My translation of the translation into Portuguese: There are deep connections between the function of
imagination as fosterer of an opening to knowledge and its existential function. Imagination performs, in
effect, a double movement. Imagination allows the subject to exist, to act upon the world not only
according to its needs, but in terms of a model, which is created in the very act of imagination. The
imaginary is the recovery of a situation of spontaneous imagery within a framework that gives it a
meaning. This recovery is an act of unification of the self, a reunion of relationships of behavior which
have long been set apart, and it can be held at various levels. (MALRIEU, 1998, p. 237)
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together

in

the search

of

an

understanding

of

what

human

imagination really is and what its function in society is.
Analyzing a literary work making use of such theories certainly
is an interesting way to perceive the object as a product conceived by
the tension between imagination and reason. This tension is what is
conveyed to call, in jargon, the paradoxes of the imaginary. The
paradox relies exactly in the tension provoked by the clash of
material and symbolic as they are presented in our society. Reason is
highly valued in our culture, while imagination is relegated to a
secondary position, generally seen in adults as alienation, daydreaming or illusion – not as a way to perceive the world or to
produce

knowledge.

Nonetheless,

imagination

and

reason

are

inseparable, and one cannot exist without the other. The Studies of
the Imaginary attribute a central position to imagination, as a means
to understand human production of knowledge. Castor Bartolomé
Ruiz 74 argues for such studies saying that,
(…) estamos resgatando dos porões da exclusão aquela
que foi habitualmente considerada a “louca da casa”: a
imaginação. Pobre louca, tão vilipendiada durante
séculos de filosofia ocidental. Ela é a dimensão humana
que nunca se conseguiu controlar. Por esse motivo,
foram estabelecidas as mais variadas formas de
domesticação sobre ela. Em último extremo, quando se
chegou à convicção de que era inútil o esforço para
sufocá-la, foi enclausurada no mundo da falácia,
pendurando sobre ela o epíteto de perigo; a imaginação
é uma alucinação. Mas ela ressurge outra vez desde
todas as perspectivas possíveis na mente do cientista e
da mão dos poetas, na reflexão do filósofo e na
experiência dos místicos, na criação do artista e na
práxis do revolucionário, no planejamento da gestão e
na esperança da utopia. (Ruiz, 2003, p.52) 75
74

Prof. Ruiz has a PHD in Philosophy at Universidade de Deusto, in Spain, and is professor at
Universidade do Vale do Rio dos Sinos in Brazil. He wrote the book Paradoxos do Imaginário.
75

My translation from the original in Portuguese: Imagination, which has been long considered “the
madwoman in the house”, is now being rescued from the darkness of exclusion. Poor crazy thing, so
reviled by centuries of Western philosophy, representing the human dimension that never managed to be
kept under control. For this reason, the most varied forms of domestication were imposed upon it. As a
last resort, when it became evident that it was useless trying to quell it, imagination was enclosed within
the realm of fallacy, with the epitome of ‘dangerous’ hanging over it. Imagination means hallucination.
Still it keeps reappearing, from every possible perspective, on the mind of the scientist, in the hand of the
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The plot of The Lord of the Rings centres upon a war in which
what is at stake are the values respecting the sense of unity and
integrity in human and non-human characters who are fighting to
free Middle - earth from the evil forces of Sauron. The abstract
qualities that are highlighted in the novel, such as friendship,
brotherly love and courage, seem to perfectly fit the needs of the
readers in those warlike times, and somehow seem even more
welcome nowadays. The Lord of the Rings is still a success and has
proved a rich source of inspiration to many writers all along.
Tolkien’s fantasy fiction follows a different path form the
intimist literature of his great modern fellow writers – such as Virginia
Woolf, D. H. Lawrence, E. M. Forster, Ernest Hemingway or William
Faulkner, for instance. Tolkien’s world is public and politic, very
similar to the ancient epics. And there is room for magic in his realm.
In Tolkien’s fictional world light and shadow are still well set apart,
and Good and Evil still have their roles to perform. It is this
mythological appeal that brings comfort to the reader, reconciling
feelings that seem unable to coexist – materiality and imagination,
war and peace, escapism and reality, Christian values and Paganism.
In this sense, Tolkien is also paradoxical, writing a book full of
religious values but without mentioning religion or making any direct
reference to it during the entire novel, so as to resume the heart of
the missing element without having to resume the old metaphors
which no longer apply.
There is still one relevant aspect to highlight in Tolkien’s
fictional world – its capacity to fulfil the reader’s expectations and to
address the reader’s deep psychological structures in a kind of rebirth
of mythological narratives in his novels – The Lord of the Rings in
particular. In his time, Tolkien is capable of filtering the warlike and
hopeless European landscape, and of changing it into a symbolic

poet, in the thought of the philosopher, in the mystical experience, in the creation of the artist, in the
revolutionary practice, in the management planning and in the hope of utopia. (Ruiz, 2003, p. 52.)
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construct of literary value, which also answered to people’s want of
mythical structures. His work is done brilliantly, and his novels have
been read by different generations through all these years. Tolkien
has more to tell than his marvellous tales, permeated by astonishing
quests – he reaches his reader’s heart in a way that is idyllic, if we
take into account the delusions of modernity that have fragmented
man into zillions of pieces. As we said in the beginning of this paper,
there are many people who would be grateful to find a world like
Middle - earth in the midst of a confused and fragmented world as the
one we live in today.
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A REPRESENTAÇÃO DA MULHER EM SULA,
DE TONI MORRISON
CARREIRA, Shirley de Souza Gomes

76

RESUMO: No romance Sula, Toni Morrison entrelaça a história de
mulheres de duas famílias de uma comunidade negra norteamericana, cujas posturas diante da vida são, ao mesmo tempo,
opostas e complementares. Ao fazê-lo, analisa o conflito entre três
gerações, narrando o embate da protagonista com o meio social em
que vive. Ao mesmo tempo em que ficcionaliza a dificuldade de
aceitação das diferenças, Morrison faz uma reflexão sobre o
maniqueísmo e o pensamento binário.
PALAVRAS-CHAVE: gênero, diferença, Toni Morrison, Sula

ABSTRACT: In Sula, Toni Morrison intertwines the history of women
of two families belonging to an American black community, whose
positions before life are at the same time opposed and
complementary. By doing it, the author analyzes the conflict between
members of three generations, telling the protagonist’s struggle
against the social environment where she lives. At the same time she
fictionalizes the difficulty accepting the differences, Morrison makes a
reflection on manichaeism and binary thought.
KEYWORDS: gender, difference, Toni Morrison, Sula
Em A Origem da Familia, da Propriedade Privada e do Estado,
Engels postulou que, antes de serem atormentados pela civilização,
os

humanos

viveram

num

estado

de

felicidade

comunitária,

assinalada pela promiscuidade e plena igualdade dos sexos. A
invenção da domesticação de animais levou à acumulação de
propriedade privada pelos homens e ao desejo masculino da herança
sistemática, que resultou na subordinação das mulheres ao controle
masculino.
Ao longo dos séculos, a identidade feminina tem sido construída
em associações ditadas pelo patriarcado. Primeiramente, as mulheres
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são identificadas pelos nomes e sobrenomes que lhes foram dados
pelos pais; sobrenomes dos quais só podem abrir mão na condição de
substituição pelos sobrenomes de seus maridos. Em segundo lugar, o
condicionamento da identificação social via sobrenome estabelece
uma relação de pertencimento que atravessa a história; portanto, a
identidade

feminina,

se

for

considerada

apenas

a

questão

genealógica, sempre é construída em relação a alguém, que é
historicamente masculino. Essa dependência gerou uma afasia
cultural.
A literatura de autoria feminina, que se tornou foco da
investigação acadêmica recentemente, procurou, de certa forma,
conquistar um local de onde enunciar sua voz, de onde exercer uma
consciência crítica e elaborar questionamentos de ordem éticoexistencial.
Toni

Morrison,

escritora

afro-americana,

que

foi

também

professora universitária, sempre negou o seu engajamento em
qualquer tipo de movimento rotulador, mas uma obra nem sempre
traduz o que seu autor pensa, ou defende, e há vezes em que o texto
nega o que autor afirma.
Levando-se ou não em consideração o que Toni Morrison afirma
em suas entrevistas, o romance Sula, foco desta comunicação, é,
indiscutivelmente, uma história de mulheres.
No romance em questão, Toni Morrison entrelaça a história de
mulheres de duas famílias de uma comunidade negra norteamericana, cujas posturas diante da vida são, ao mesmo tempo,
opostas e complementares. Ao fazê-lo, analisa o conflito entre três
gerações, narrando o embate da protagonista com o meio social em
que vive.
Embora não seja narrado em primeira pessoa, Sula aborda a
história da protagonista, que dá título ao romance, desde a infância,
nos anos vinte, até os acontecimentos posteriores à sua morte, em
1941, e contém uma visão sobre a complexa rede de relações entre
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mulheres de uma mesma família; uma relação controvertida de
aproximação

e

distanciamento

que

se

torna

responsável

pela

configuração identitária da personagem que dá título ao romance.
Ao mesmo tempo em que ficcionaliza a dificuldade de aceitação
das diferenças, Morrison faz uma reflexão sobre o maniqueísmo e o
pensamento binário.
Boa parte da história aborda a relação de amizade entre Sula e
Nel Wright, iniciada ainda na infância, apesar das diferenças nos
costumes de suas famílias. As duas meninas vivem em uma
comunidade negra em Ohio, the Bottom, que fica situada em uma
colina acima da comunidade branca de Medallion. O trocadilho com o
nome da comunidade é explicado no prólogo: foi fruto de uma
armadilha de um senhor, que deu um pedaço de terra inóspita de
presente a um de seus ex-escravos, alegando que lá, por ser no alto
de uma colina, ele estaria mais perto de Deus: “at the bottom of
Heaven”.
À época da ação no romance, essa mesma terra já havia
prosperado e passara a ser alvo da cobiça da comunidade branca,
ávida por transformá-la em um campo de golfe.
Nel é filha de Helene Wright, uma mulher atormentada pela
sombra de sua mãe, Rochelle, uma ex-prostituta. Tendo sido criada
pela avó, Helene apresenta valores profundamente enraizados em
rígidas convenções sociais e ela mantém um casamento convencional
e seguro.
A subserviência de Helene ao olhar e poder dos brancos é
revelada no início do romance e reflete algo que tem sido a maior
preocupação

de

Toni

Morrison

enquanto

autora:

o

racismo

institucionalizado e ensinado.
It is a question of education, because racism is a
scholarly pursuit. It's all over the world, I am
convinced. But that's not the way people were born to
live. I'm talking about racism that is taught,
institutionalized. Everybody remembers the first time
they were taught that part of the human race was
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Other. That's a trauma. It's as though I told you that
your left hand is not part of your body. How to breach
those things? There is a very, very serious problem of
education and leadership. But we don't have the
structure for the education we need. Nobody has done
it. Black literature is taught as sociology, as tolerance,
not as a serious, rigorous art form. (ANGELO, 1989)

Em uma viagem de trem para o funeral da avó que a criara,
Helene e a filha, apesar de ricamente vestidas, são destratadas pelo
condutor do trem, homem branco, que as intima a se sentarem no
vagão que é destinada aos negros, o que prontamente cumprem.
“What you think you doin’, Gal?”
“We made a mistake, sir. You see, there wasn’t no sign.
We just got in the wrong car, that’s all. Sir.”
“We don’t’ low no mistakes on this train. Now git your
butt on in there.
(…) Helen smiled. Smiled dazzlingly and coquettishly at
the salmon-colored face of the conductor. (MORRISON,
2004, p.21)

À jovem Nel não escapa o olhar de desaprovação dos soldados
negros que assistiram à cena, nem mesmo a própria vergonha de ser
filha de uma mulher que parecia ter nascido com um sorriso de
assentimento no rosto. Cecile, de certa forma, inculcara em Helene a
aceitação do racismo, como um estado de coisas que não lhe
competiria mudar. No romance, a discriminação existe em duas vias:
dos brancos contra os negros e vice versa.
Diferentemente, a família de Sula, a protagonista, foge
totalmente ao convencional. A matriarca, cujo nome é Eva Peace,
após ser abandonada pelo marido, assume a responsabilidade de
criar, sozinha, os três filhos: Hanna, Ralph e Eva (apelidada de
Pearl). A miséria e a incapacidade de alimentar os filhos fazem com
que Eva os deixe com uma vizinha, reaparecendo dezoito meses
depois, sem uma perna, porém com condição financeira para
reassumi-los.
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A casa de Eva, sempre cheia de agregados, é um local onde
impera a desordem e a agitação. A cada novo agregado, um quarto é
acrescentado a casa, representação física da constante mutação de
seus moradores.
O contraste entre as duas famílias é gritante: de um lado a
visão patriarcal de família, do outro uma linhagem de mulheres de
personalidade forte, que primam pela liberdade e pela desobediência
às convenções.
Ralph, cujo apelido é Plum, é o único membro masculino da
família de Sula. A guerra deixou marcas dolorosas em sua mente,
resultando no vício das drogas. A dependência da heroína o destrói
paulatinamente, causando grande comoção em sua mãe. Ao ouvi-lo
dizer que gostaria de engatinhar novamente para o seu útero, em
busca de proteção, Eva passa a ter a dimensão do sofrimento que o
assola.
Eva é uma mulher de decisão, para quem a vida nunca foi fácil,
e em um ato conflitante de amor e de egoísmo, ela decide pôr fim à
vida do filho. Com a mesma comoção que a levara a cortar a própria
perna de modo a obter um meio de subsistência para si e para seus
filhos em uma sociedade que ignorava o sofrimento dos negros, ela
derrama querosene sobre o filho, que está completamente alucinado
pela droga, e ateia fogo.
A crueldade do crime de Eva é exposta como uma afirmação de
que o amor nem sempre é acompanhado da ética e da moralidade; o
amor desmedido de Eva imputa ao filho uma morte que, se por um
lado, o livrará do inferno das drogas, privá-la-á de sua presença,
tornando-se, simultaneamente, libertação e castigo.
Sula admira na avó a firmeza que não vê em Hanna, sua mãe.
A relação entre as duas é conturbada e piora quando Sula ouve, por
acaso, a mãe dizer que a ama, mas que não gosta dela, criando,
assim, uma ambivalência para o ato de amar.
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Logo, Sula descobre que o amor não é algo que deva ser
compreendido dentro do escopo de uma visão idealista ou romântica,
mas como uma emoção que se quer involuntária, que tanto pode ser
prazerosa como pode engendrar um permanente sentimento de
frustração e tornar-se uma carga. A dualidade dos sentimentos de
Hanna, de certa forma, ajuda a sedimentar a personalidade de Sula.
A morte de Chicken Little, um garoto da vizinhança, acaba por
criar um elo, também dual, entre Nel e Sula. A criança cai,
acidentalmente, na água, após Sula tê-la feito girar no ar, mas a
passividade de Sula e Nel impede que ela seja salva, e ela acaba por
morrer afogada. O desespero de Sula ante o que fez contrasta com o
autocontrole de Nel, que, por muito tempo, vê em sua reação algo
que mostra a sua superioridade em relação à amiga.
Aquele incidente traz para o mundo de Sula e Nel a consciência
da imprevisibilidade da morte, o que as marca profundamente e as
leva a um pacto mudo de silêncio. Ao longo do romance o episódio da
morte de Chicken Little é algo que paira sobre os ombros das duas
personagens.
Assim como a avó, que carregará consigo até os últimos dias o
peso do assassinato do próprio filho, Sula também expiará todos os
dias o sentimento de culpa pela morte do menino.
A tragédia parece perseguir a família, pois, pouco tempo
depois, é Hanna quem sofre queimaduras mortais, ao ter o vestido
queimado em uma fogueira. Nem mesmo a atitude desesperada de
Eva, que, vendo-a pela janela, atira-se para cobrir-lhe o corpo com o
seu

próprio,

consegue

salvá-la.

Ambas

são

levadas

em

uma

ambulância para o hospital, aonde Hanna chega já morta. Malgrado
as queimaduras que Eva sofre na tentativa de salvar a filha, o texto
deixa entrever que coube, novamente, a ela pôr fim ao sofrimento de
um filho.
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Enquanto as chamas tomam conta do corpo de Hanna, Sula
assiste passivamente, não com a paralisia do sofrimento, mas, como
Eva relembra depois, com um olhar de interesse, de curiosidade.
Em meio a esses acontecimentos, Nel se casa com um jovem
garçom, Jude Greene, e Sula parte para cursar a faculdade, só
retornando dez anos depois.
Esse retorno impõe mudanças à rotina dos habitantes do lugar
e a tal ponto que o sinal de nascença de Sula passa a ser associado
com o mal e a sua personificação. O romance reforça essa idéia ao
dar conta de que a chegada de Sula após dez anos de afastamento
fora acompanhada por uma praga de melros.
No entanto as restrições que Eva faz a Sula logo após a sua
chegada soam inconsistentes, pois o que ela critica em Sula (a falta
de um companheiro fixo e a excessiva liberdade) é algo que sempre
fizera parte de seu próprio cotidiano e da vida de Hanna. A
preocupação de Eva traduz em um forte receio de que a neta venha
suplantá-la no controle que ela tem de sua casa.
Na realidade, pode-se dizer que a personalidade de Sula é
construída a partir da personalidade de sua mãe e de sua avó. A
fundamentação do seu caráter é a desordem e Sula decide a sua vida
por si mesma, sem a interferência de terceiros, o que a torna
indiferente a qualquer código de moralidade. Ela é, no sentido mais
amplo da palavra, uma mulher egoísta. Não tendo ambições, ela não
pensa no futuro, escapando-lhe o sentido normal da relação de causa
e efeito.
... she [Sula] lived out her days exploring her own
thoughts and emotions, giving them full reign, feeling
no obligation to please anybody unless their pleasure
pleased her. As willing to feel pain as to give pain, hers
was an experimental life-ever since her mother's
remarks sent her flying up those stairs, ever since her
one major feeling of responsibility had been exorcised
on the bank of a river with a closed place in the middle.
The first experience taught her there was no other that
you could count on; the second that there was no self
to count on either. She had no center, no speck around
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which to grow.... She was completely free of ambition,
with no affection for money, property or things, no
greed, no desire to command attention or complimentsno ego. For that reason she felt no compulsion to verify
herself-be consistent with herself. (MORRISON, 2004,
p. 118-19)

Sula sempre tivera certa rejeição em relação à mãe. Hanna era,
assim como Eva, uma mulher que vivia de acordo com seus próprios
princípios, mas sem rechaçar a ordem social vigente. Quando seu
marido morreu, retornou à casa da mãe, com Sula nos braços. Assim
como Eva, Hanna gostava de ser cortejada, mas, ao invés de ter uma
relação com um único homem, preferia ter relações sexuais com os
homens casados da localidade, que, curiosamente nunca falavam mal
dela.
Hanna simply refused to live without the attention of a
man, and after Rekus’ death had a steady sequence of
lovers, mostly the husbands of her friends and
neighbors. Her flirting was sweet, low and guileless
(…while Eva tested and argued with her men, leaving
them feeling as though they had been in combat with a
worthy, if amiable, foe, Hanna rubbed no edges, med
no demands, made the man feel as though they were
complete and wonderful just as he was – he didn’t need
fixing – and so he relaxed and swooned in the Hannalight that shone on him simply because he was.
(MORRISON, 2004, p.42)

Embora exasperadas com os casos de Hanna com seus
maridos, as mulheres da comunidade não a odiavam, posto que, no
fundo, percebiam nela uma liberdade de sentir e agir que lhes
causava certa admiração. Ela era o tipo de “mulher fatal”, a que
todos

os

homens

sucumbiam,

quisessem

ou

não.

E

Hanna

relacionava-se com os homens sem paixão e sem ciúme, sem a
menor intenção de interferir em seus casamentos. A sua aparente
independência sexual era, na realidade, subserviente, dada a sua
necessidade da presença masculina para ser feliz.
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Sula, em seu retorno, provoca reação inversa na comunidade.
A sua sensualidade agressiva provoca repúdio, assim como o prazer
destrutivo que acompanha os seus relacionamentos.
And the fury she created in the women of the town was
incredible – for she would lay their husbands once and
then no more. Hanna had been a nuisance, but she was
complimenting the women, in a way, by wanting her
husbands. Sula was trying them out and discarding
them without any excuse the men could swallow. So
the women, to justify their judgement, cherished their
men more, soothed the pride and vanity Sula had
bruised. (MORRISON, 2004, p. 115)

Sula assume para si um papel que, até então, só aos homens
era concedido: o direito de começar e terminar uma relação segundo
seus próprios interesses. Além isso, ela viola uma norma silenciosa
da comunidade ao relacionar-se com homens brancos.
Toni Morrison, em várias entrevistas, faz alusão freqüente à
dificuldade que seu pai tinha em lidar com pessoas brancas. Seu
orgulho não admitia que um branco pisasse em sua casa, o que só
acontecia quando ele não estava presente. Parte desse episódio da
sua experiência pessoal encontra eco no romance.
O Globo – É verdade que o seu pai considerava os

negros moralmente superiores aos brancos e impedia
que brancos entrassem em sua casa?
TONI MORRISON- É verdade. Mesmo quando ele
recebia o carteiro ou algum serviço de cobrança, não
permitia que o funcionário entrasse na casa se ele fosse
branco. Mas minha mãe, ao contrário, era sempre
muito receptiva a pessoas de qualquer raça. É claro que
ela só poderia receber visitas de brancos quando meu
pai não estava em casa. Cresci assim, nessa família
dividida quanto ao modo como tratar pessoas de raças
diferentes. Fui educada numa escola de gente pobre,
que tinha alunos de vários tons de pele. Por isso tenho
hoje muitos amigos brancos. Aprendi, porém, que o
racismo pode aparecer a qualquer momento e que
ninguém está imune a ele. (MARTINS, 2007, p.1)

O reencontro com Nel mostra o fosso que se abriu entre as
duas e a diferença de personalidade se evidencia. Ao contrário de
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Nel, Sula não pretende casar-se e não se furta a ter casos com
diversos homens. Essa sua atitude provoca até mesmo uma reação
por parte de Eva, de quem ela passa a ser guardiã, e a quem coloca
em um asilo.
Ao retomar o contato com Nel, Sula não hesita em relacionar-se
com o marido da amiga, até serem descobertos e haver o
rompimento definitivo da amizade entre as duas.
Nel, em sua dor pela rejeição do marido, atribui unicamente à
Sula a culpa pelo seu infortúnio, sem atentar para o fato de que Jude
a abandona, mas Sula não parte com ele, permanecendo na cidade. A
educação que recebeu, calcada no olhar hegemônico masculino, fez
com que acreditasse que a sua identidade só se completava com a
presença de Jude. Perdendo-o, sente que a referência à qual o seu
sentido do eu se ancorava se desfaz completamente.
Uma verdadeira onda de histeria acomete a cidade, que passa a
atribuir todo e qualquer infortúnio à presença de Sula. Curiosamente,
a cruzada contra Sula faz com que os membros da sociedade local,
anteriormente preocupados apenas consigo mesmos, empenhem-se
em uma relação mais próxima em prol da manutenção da moral.
Their conviction of Sula’s evil changed them in
accountable yet mysterious ways. Once the source of
their personal misfortune was identified, they had leave
to protect and love one another. They began to cherish
their husbands and wives, protect their children, repair
their homes and in general band together against the
devil in their midst. (MORRISON, 2004, P. 117)

Logo, Sula começa a ser exposta aos mesmos sentimentos que
criticara em Nel. Ao conhecer Ajax, ela descobre um tipo de amor que
leva o ser humano ao desejo de posse, mas, ao externar seus
sentimentos, é abandonada pelo amante. A consciência da fluidez e
inconstância do amor entre um homem e uma mulher leva-a a
perceber a solidez da amizade e ao desejo de que seu relacionamento
com Nel não tivesse sido abalado.
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Quando criança, Sula demonstrara sua força e superioridade
cortando a ponta do próprio dedo para ameaçar um grupo de garotos
que importunavam Nel. Aquele ato despertara na amiga um
sentimento de admiração e respeito. No entanto, fora essa mesma
amiga a pessoa que viera destruir a sua paz; uma mulher cujo
sobrenome era Peace( paz); uma mulher marcada pela singularidade
do pensamento e da ação.
Em seu leito de morte, ao fim do romance, Sula recebe a visita
de Nel. Embora não percebam isso naquele momento, para o leitor
fica evidente o fato de que elas constituem seres opostos que se
complementam.
Because each other had discovered years before that
they were neither White nor male, and that all freedom
and triumph was forbidden t them, they had to set
about creating something else to be(…) they found in
each other’s eyes the intimacy they were looking for.
(MORRISON, 2004, p.52)

A atração que uma tinha pela casa da outra na infância é
introduzida no romance como um símbolo dessa complementaridade.
Ao contrário do que muitos críticos advogam, elas não existem no
universo ficcional nos termos de uma oposição binária e sim nos
termos de uma dualidade que é inerente aos seres humanos,
reconstruída na ficção exatamente para questionar o binarismo. As
duas personagens são as duas faces de uma antinomia que só se
resolve de fato na conversa que Nel e Eva tem ao fim do romance.
Sula passa a vida lutando contra o estereótipo da dominação
masculina, tentando subverter a ideologia do patriarcado por meio da
inversão de papéis sociais. Como personagem, ela pode ser alinhada
com o produto de um tipo de literatura pós-moderna em que a
inversão do maniqueísmo do patriarcado desmascara as estratégias
discursivas e sociais masculinas e é, reconhecidamente, um processo
necessário de resistência.
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Se o fato de ser negra e mulher faz de Nel um ser subserviente
no mundo em que vive, para Sula soa como um desafio à
transgressão. Mesmo oriunda de uma linhagem de mulheres fortes,
Sula é a única de sua família a contestar os padrões sociais e morais
de forma absoluta, como se viesse acumulando traços diversos de
suas antecessoras, de modo a formar uma mulher totalmente
incomum para os padrões da época
Nel, também fruto de uma construção, é o seu oposto: cordata,
submissa, aspirando apenas aos sonhos permitidos.
O diálogo intercomplementar, a relação simbiótica entre as
duas, é abruptamente rompido, transformando-se em rota de colisão
quando Nel descobre a dupla traição. Curiosamente, Sula não vê
motivo para a atitude de Nel, colocando a amizade das duas acima do
amor que Nel sente por Jude
Quando Nel, finalmente, procura Sula, esta está em seu leito de
morte. A conversa entre as duas é dura, remoendo dores passadas.
Mesmo à morte, Sula é arrogante, o que faz com que Nel lhe diga
que não pode ser assim; sendo mulher e negra, ela não pode agir
como um homem. Ao que Sula responde perguntando se aquilo não
era o mesmo que ser um homem. Em um rompante, ela diz a Nel que
todas as mulheres negras

daquele país estavam fazendo o mesmo

que ela: morrendo; só que ela morria sabendo que tivera a chance de
viver do jeito que quis, enquanto que as outras morriam como um
toco de árvore ressecada. Ela morria em solidão, mas a sua solidão
era apenas sua; não era causada por outra pessoa; não era uma
“solidão de segunda mão” (p.143).
A frieza de Sula se completa na forma rude com que ela
responde às perguntas de Nel, que lhe indaga porque ela havia
interferido em seu casamento, já que nem mesmo amava Jude;
porque ela não tinha levado em consideração o fato de serem
amigas: “Ser bom para alguém é o mesmo que ser mesquinho.
Arriscado. Não se ganha nada com isso”. (MORRISON, 2004, p.145)
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As últimas palavras de Sula soam como um desafio: como Nel
poderia estar tão certa de que, das duas, ela era a “boa” pessoa? Por
que não seria o inverso? Seria a sua última tentativa de mostrar a Nel
que ser “bom” ou “mau” é uma questão de ponto de vista.
O fim do romance dá, ao leitor, a impressão da derrota de Sula,
mas a sua morte, sem gerar filhos, pode ser interpretada como uma
última rebelião à lei do pai.
Se o espaço de Sula não pôde de todo ser conquistado em
termos da inversão de valores pretendida, fica, de resto, a noção de
irmandade, de sisterhood, que Nel e Sula conseguiram partilhar em
algum momento de suas histórias pessoais. Em sua visão particular,
e egoísta, do mundo, Sula desejara que Nel pudesse compartilhá-la,
de alguma forma. E essa vontade persiste no momento de sua morte,
quando, o romance, em um rompante cômico, mostra o momento da
morte de Sula, em que seu eu, separado do corpo, constata que
morrer não é doloroso e ela diz a si mesma: “Espere até eu contar
isso a Nel ” (p.149).
Sula é, pois, um romance que põe à prova os limites dos
valores

humanos,

da

concepção

binária

que

tem

dirigido

os

posicionamentos do homem ante os fatos.
Nel e Sula representam duas ordens sociais distintas: uma
regida pelo patriarcado e outra pelo matriarcado. Ao construir uma
genealogia feminina que busca impor-se, Toni Morrison aponta as
fragilidades e a hipocrisia de uma sociedade que é regida pela lei do
pai.
As novas formas de subjetivação que se apresentam na
atualidade desestruturaram o discurso do patriarcado, causando o
que Birman (2006) denomina “um mal estar na psicanálise”, pois,
segundo o psicanalista, o Nome-do-pai está em processo evidente da
liquidação.
Em Sula, há um embate entre o Nome-do-pai e o Nome-damãe. Curiosamente, as duas ordens sociais são representadas por
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atitudes desenvolvidas por personagens femininas. O homem como
ator social tem um lugar periférico no romance. Quando não está
sempre ausente, como é o caso do pai de Nel, ou morto, como o pai
de Sula, tem sua existência no universo ficcional demarcada pelas
personagens femininas.
O desfecho não dá a entender que haja a supremacia de uma
ordem sobre outra, mas uma complementaridade, que está na base
de toda igualdade social. No entanto, não há como ignorar que é a
partir da genealogia feminina que a personagem título constrói sua
identidade e concede voz a si mesma.
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PAISAGENS MUSICAIS EM AMAR, VERBO
INTRANSITIVO DE MÁRIO DE ANDRADE ∗
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RESUMO: A relação apaixonada de Mário de Andrade com a música
encontra em Amar, verbo intransitivo o seu idílio. As paisagens
musicais, imaginárias ou reais deste romance traduzem a
correspondência entre musicalidade e geograficidade. A música como
estratégia para o registro de paisagens literárias, a criação de efeitos
estéticos e do próprio enredo é o foco deste ensaio, assim como a
relação do autor com a cultura alemã, a música como ponte entre as
culturas brasileira e alemã, e o Romantismo em pleno Modernismo na
sociedade paulista burguesa dos anos 20. Wagner e o homem-dosonho, Bismarck e o homem-da-vida, as figuras e as metáforas
interagindo com códigos extraliterários (psicanalítico, mítico, musical)
revelam o alto nível de organização semântica, refletindo a
originalidade e sofisticação desta obra literária.
PALAVRAS-CHAVE: Amar, verbo intransitivo – Música e literatura –
Paisagens Musicais

ABSTRACT: The passionate relation of Mário de Andrade with music
finds in Amar, intransitive verb its idyll. The musical landscapes,
fictional or real, in this novel portray the correspondence between
musicality and geographicity. The music as a strategy to the record of
literary landscapes and the creation of aesthetic effects and the plot
itself is the focus of this essay, as well as, the author’s relation with
the German culture, the music as a link between the German and
Brazilian cultures, and the Romanticism in the middle of Modernism
in the bourgeois society of São Paulo in the 1920´s. Wagner and the
man-of-dream, Bismarck and the man-of-life, the figures and the
metaphors interacting with the extra-literary codes (psychoanalytic,
mythic and musical) reveal the high level of semantic organization,
reflecting the originality and sophistication of this literary work.
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Paisagens Musicais
INTRODUÇÃO
Aqueles que se dedicam ao estudo da obra musical de Mário de
Andrade descobrem que o poeta e escritor é musicalmente mais
conhecido como um estudioso teórico da área musical, pesquisador
das diferentes etnias que compõem a cultura brasileira, portanto, um
etnomusicólogo avant la lettre, do que como compositor ou intérprete
de composições. De fato, pelo pouco que se sabe, dada a falta de
dados nesta questão, tudo indica que Mário de Andrade teria uma
única

composição

musical

de

sua

autoria,

o

que

é

também

questionável, pois há quem diga que o próprio não quis reconhecer a
sua autoria, por desejar que a sua obra se incorporasse ao repertório
nacional, da mesma forma que se dá com as músicas folclóricas ou
da tradição oral. Estas, pelo processo coletivo de transmissão,
deixam de pertencer a um único autor e passam a ser conhecidas
como composições de autor anônimo, ou obras sem autoria. Trata-se
aqui da música Viola Quebrada, harmonizada por vários músicos,
como por exemplo Villa Lobos e Camargo Guarnieri.
Contudo, Amar, verbo intransitivo – Idílio, surpreende o leitor
afeiçoado à música, e mais ainda o leitor músico, pois, como obra
ficcional, não é somente repleta de musicalidade, como deixa
transparecer, em alguns trechos, que a própria forma ou estrutura se
assemelha à forma ou estrutura

de uma composição musical. A

sensação de se ler acusticamente o romance dá-nos a impressão de
estar diante de uma criação musical, artística e esteticamente
pensada.
Alguns

autores

escreveram

importantes

ensaios

com

observações relevantes a respeito da musicalidade na obra de Mário
de Andrade. Dentre eles merecem ser citados Gilda de Mello e Souza
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e Telê Porto Ancona Lopez, pois suas análises deram suporte às
idéias deste ensaio.
Através dos estudos de Teoria da Literatura e de Geografia
Cultural, revelou-se a possibilidade de identificar o significado de
geograficidade 79 e musicalidade no texto literário, e de como uma
obra pode ser analisada a partir destas perspectivas. Amar, verbo
intransitivo é o objeto deste estudo, que se transformou na análise da
imagem projetada através do entrecruzamento das lentes geográfica
e musical. Como resultado desta análise surgem paisagens musicais,
que por sua vez revelam as paisagens do imaginário de duas
culturas, situadas através da música no tempo e no espaço, como
veremos no decorrer deste ensaio.
Também Mário de Andrade escreveu sobre a própria obra em
ensaios e cartas, inspirando, ou até provocando o leitor a análises
mais ousadas sobre a sua obra artística. Amar, verbo intransitivo –
Idílio é riquíssimo em referências musicais. Para citá-las todas, seria
necessário escrever-se um outro livro. Este trabalho resume-se a
apresentar a estrutura do romance de forma sucinta e, para a análise
musical e das geograficidades reais e imaginárias que a própria
música sugere, foram selecionados alguns trechos, através dos quais
se pretende demonstrar de que forma o autor se aproveitou dos
recursos musicais e com que finalidade.
Quem estuda a obra literária de Mário de Andrade não ficará
surpreso em saber que o autor teve grande influência e interesse pela
cultura alemã, com a qual conviveu mais intensamente a partir do
momento em que inicia os seus estudos de alemão, por volta de
1922. Música, filosofia e literatura alemã serviram-lhe de fonte
inspiradora em vários momentos. Segundo Telê Porto Ancona Lopez,
a estrutura da narrativa de Amar, verbo intransitivo – Idílio foi escrita
79

O geógrafo Eric Dardel definiu com este termo a vivência humana que decorre da experiência na terra;
a paisagem como o resultado das interações entre os homens e os espaços que ele vivencia: o telúrico, o
aéreo, o aquático e o construído (cf. L'Homme et la Terre: nature de la realité geographique. Paris:
P.U.F., 1952).
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durante 1923 e 1924, e a obra concluída em 1926 (LOPEZ, 1992, 9).
O romance, publicado em 1927, está de tal forma ligado à música,
que leva-nos a vê-la como o próprio Leitmotiv que inspirou o escritor
e etnomusicólogo avant la lettre a estabelecer uma ponte entre as
culturas alemã e brasileira. Noutras palavras, esta obra de ficção
revelou-se no decorrer deste estudo uma literatura repleta de
geograficidade musical. Em 1939, época em que se discutia no Brasil
sobre a proibição de se ouvir os grandes mestres da música alemã
em território nacional (tal fato era julgado por alguns como uma
manifestação de nazismo), Mário de Andrade escreveu o ensaio
“Teutos, mas músicos”, em defesa dos alemães, no qual se lê que
(...) onde se reúnem pelo menos quatro hunos,
germanos, arianos ou teuto-brasileiros, logo se forma
qualquer sociedade de música. Alemão não está junto
que não faça música, e esta é justamente uma parte
muito simpática deles.(ANDRADE, 1976, 314)

Apesar de ter sido escrito 12 anos depois da publicação de
Amar, verbo intransitivo – Idílio, o ensaio dá uma boa idéia da
relação vivenciada pelo autor com a cultura alemã. A música alemã
foi para Mário de Andrade objeto de estudo e deleite. Através do seu
encanto, ela o convidou a aproximar-se de uma cultura, e o levou a
novas descobertas dentro da sua própria cultura.
Na primeira parte deste ensaio será apresentada uma análise
da estrutura musical do texto, levando em consideração a obra como
um todo. A seguir, serão analisados e comentados apenas alguns
exemplos, através dos quais foi possível identificar a presença da
música e de que forma o autor se utilizou dela, seja para situar as
cenas no tempo e no espaço, ou compor o enredo, os personagens e
a Stimmung (o estado de alma) do romance. Numa combinação de
correspondências, Mário de Andrade transforma a sua obra de ficção
numa autêntica obra artística e musical.
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ESTRUTURA DO ROMANCE
O romance, como um todo musical, inspira um olhar formal
sobre a sua estrutura, como se esta fosse composta das partes de
uma ópera ou dos movimentos de uma sinfonia. Mesmo não estando
dividida em capítulos, verifica-se na narrativa uma sequência de
cenas relacionadas entre si, dentro de um mesmo plano ou
movimento, agrupado ou não com outros movimentos, constituindo
as partes de um mesmo ato. Tal estrutura, contudo, é antecedida de
um prólogo, ou antes, de um “Prelúdio, que fica mais musical”, como
diria o próprio autor. Da mesma forma, ao final do livro verifica-se
um capítulo à parte, como se fosse um poslúdio, distinto do “Idílio”.
Poslúdio é uma peça musical tocada normalmente após a execução
de

uma

composição,

tendo

por

característica

distinguir-se

da

composição anterior pela sua grande liberdade de construção.
PRELÚDIO - Contrato
1º ATO - 1º Movimento - Primeiras lições e o despertar
para o amor
- 2º Movimento - Revelação do contrato
- 3º Movimento - Revelação do amor
2º ATO - Ato único e contínuo - O segredo, Geheimnis!
3º ATO - 1º Movimento - O trem da modernidade
- 2º Movimento - A última lição (ou Aprendendo
o medo)
- 3º Movimento - O sacrifício, Geht zur Ruhe!
POSLÚDIO - Fim do Idílio

O “Prelúdio” recebeu o subtítulo de “contrato”, pois nele são
apresentadas as condições do contrato estabelecido entre Sousa
Costa, o chefe da família, e Fräulein, a principal protagonista. Tratase de uma paisagem-síntese, que define o enredo da novela que se
seguirá. Ao final do capítulo surgem dois retratos: “O retrato de
Wagner. O retrato de Bismark”, binômio representativo do imaginário
sobre a cultura alemã: o Romantismo e o Nacionalismo.
Dentro do “Primeiro Ato” foram agrupados três movimentos,
que se relacionam tanto cronologicamente, como em termos de
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enredo.

Trata-se

da

narrativa

de

uma

novela.

No

“Primeiro

Movimento”, intitulado “Primeiras lições e o despertar para o amor”, o
leitor é apresentado aos personagens e ao cenário e situado no
espaço e no tempo. A narrativa se desenvolve conforme proposto no
“Prelúdio”. Carlos recebe de sua preceptora aulas de alemão com
música, despertando através dela para o amor. No “Segundo
Movimento”, dá-se a “Revelação do contrato”, quando Dona Laura,
que do contrato não sabia o principal, descobre o que se passa em
sua própria casa. No “Terceiro Movimento – Revelação do amor”, o
título é auto-explicativo: o romance amoroso se revela como um
segredo entre o casal protagonista.
Quando em São Paulo é julho e faz muito frio, a família resolve
viajar ao Rio. O clima ameno, a maresia e a força das ondas dão
início ao “Segundo Ato”. As instâncias do calor, combinadas com a luz
e as sombras, os cheiros e os sons da floresta da Tijuca dão impulso
ao movimento num único ato - contínuo - no qual Fräulein, de corpo
aberto, comunga com as forças da natureza. Um outro “Segredo”,
misterioso – Geheimnis! – revela-se no fundo de uma caverna,
remetendo o leitor ao “Ciclo do Anel do Nibelungo”, a tetralogia
operística de Richard Wagner. Como um segredo dentro do segredo,
este ato contínuo fará emergir um plano fabuloso na narrativa.
Finda a viagem misteriosa, inicia-se o “Terceiro Ato”, dividido
em três movimentos. No “Primeiro movimento”, intitulado “O trem da
modernidade”, o leitor embarca com a família Sousa Costa no trem
que os levará de volta para casa – Heim. Este é também o trem que
levará o leitor de volta ao mundo real e moderno, onde nem tudo é
poesia, ou se transforma em música, e onde é preciso aprender que
nem

tudo

movimento”,

que

desperta

assim

como

pode

ficar

Siegfried,

acordado.
personagem

No
do

“Segundo
Anel

do

Nibelungo, Carlos precisa aprender “A última lição”, a lição do medo.
Noutras palavras, Carlos precisa aprender que amor e paixão não se
conjugam. O “Terceiro movimento”, intitulado “O Sacrifício, Geht zur
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Ruhe!” (“Vá descansar!”), refere-se ao sacrifício que Fräulein deve
fazer, adormecendo novamente Eros, o deus encarcerado, despertado
pelo amor do jovem adolescente, e liberado no episódio da floresta
da Tijuca. Fräulein cumpriu com o contrato, com a sua missão de
preceptora, e agora só lhe resta receber pelo trabalho executado. Ela
tem “a profissão que uma fraqueza lhe permitiu, nada mais, nada
menos”. O verbo “amar” não faz parte do contrato, nem do amor
burguês.
No “Poslúdio”, o leitor é esclarecido sobre o “Fim do Idílio”,
restando-lhe o mesmo fim dado aos protagonistas: a vida burguesa.
ANÁLISE E DESDOBRAMENTOS
Os exemplos que se seguem retratam algumas das estratégias
utilizadas pelo autor, não apenas para compor as cenas e animá-las,
o que por si só já é inusitado, mas também de que maneira ele se
aproveitou da música para registrar uma paisagem no tempo e no
espaço, permitindo ao leitor encontrar elementos de geograficidade.
Os exemplos que se seguem aparecem logo após o Prelúdio, no
primeiro movimento do primeiro ato (“Primeiras lições e o despertar
para o amor”).
ENTRADA EM CENA DOS PROTAGONISTAS
(...) no silêncio pomposo do casão, Elza é anunciada
pelo xilofone, que “tiniu”:
- A governanta está aí! Mamãe! A governanta está aí!
- Já sei, menina! Não grite assim! (AVI 80 , p. 8)

O “xilofone” é a primeira alusão ao ciclo de óperas de O Anel do
Nibelungo, que mais adiante se revela como o “tema do xilofone”.
Este tema introduz e acompanha a Valquíria Brünhilde. No quadro de

80

As citações do romance serão indicadas pela sigla AVI, seguidas da página, na edição por nós utilizada.
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interações apresentado mais adiante neste ensaio pode-se observar
o relacionamento entre a governanta Elza e a Valquíria Brünhilde.
As

referências

explícitas

aos

sons,

timbres,

vozes

e

instrumentos na narrativa são diversas, como se fossem extraídas da
pauta de uma partitura. O compositor indica a clave, os ritmos,
introduz uma dança, combina letras e palavras, criando um ambiente
sonoro, no qual onomatopéias dão mais ritmo às frases, letras
duplicadas imitam uma nota mais longa, um ralentando é expresso
através da divisão de combinações silábicas, acrescidas de três
pontinhos, como células rítmicas que se desfazem. Do mesmo modo
como se faz nas partituras em geral, assim também o autor indica
pausas e silêncios. Tais elementos musicais conferem à cena um
caráter movido e sonoramente animado, tal como a música, que é
som e movimento.
A seguir, o protagonista sobe ao palco, a brincar com a irmã
menor:
“ – Mamãe! Mamãe! Olhe Carlos!” (AVI, p. 10)

Como um refrão ou um Leitmotiv wagneriano, esta exclamação
se repete em diversos momentos, sempre marcando a presença e o
espírito brincalhão e machucador do herói adolescente, que não sabe
ainda outra maneira de mostrar o seu afeto, a não ser brincando
desmedidamente, pois já não é mais criança; e suas brincadeiras
acabam por machucar.
GEOGRAFICIDADE ATRAVÉS DA MÚSICA
Enquanto brinca com a irmã, Carlos dialoga com os versos de
uma música. Abaixo, o que aparece em negrito são os trechos do
texto da música, e o que não está são as frases criadas por Mário de
Andrade para Carlos:
Empurrada, sacudida, revirada. Tatu subiu no pau...

O insólito em Língua Inglesa – Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-87-6

290

291
- Mamãe! Me laargue, Carlos! (refrão com improviso)
Sacudida revirada, tiririca, socos.
-... Lagarto lagartixa
Isso sim é que pode ser.
Empurrada sacudida.
- Mamãe! (AVI, p. 10)

Trata-se de Tatu subiu no pau, um “samba à moda paulista”,
gravado pelo próprio compositor, Eduardo Souto 81 , um dos maiores
compositores carnavalescos da década de 20, e que foi sucesso de
carnaval no Rio de Janeiro em 1923.
Os versos do samba remetem ao folclore e linguajar do interior
de São Paulo, citando elementos da vida no campo. Quem fizer o
exercício de ouvir a antiga gravação disponível no acervo do Instituto
Moreira Salles, perceberá ao fundo uma dupla de vozes com uma
espécie de refrão deveras curioso: vozes masculinas a imitar o som
de bodes a berrar. Ao mesmo tempo nos versos da música
encontramos um jogo de palavras e combinações nonsense, que lhe
dão um caráter de brincadeiras sonoras.
Assim, o herói sobe ao palco, não apenas com uma trilha
sonora de fundo, mas dialogando e brincando com o texto da música,
emitindo ritmos através das combinações de palavras. A irmã repete
o refrão e improvisa, conforme demonstrado acima. Afim de melhor
se perceber a rítmica dos versos, sugere-se a leitura do trecho em
voz alta.
Ainda neste mesmo capítulo, o autor/compositor traz para a
cena o Shimmy, uma dança jazzística da época em que o jazz era
dançado nos salões e que mistura movimentos de sapateado com o
“chacoalhar” de ombros e do corpo. O Shimmy surgiu nos Estados
Unidos no início da década de 1920. Com passos básicos do
sapateado, fáceis e charmosos, fez muito sucesso, tornando-se uma
81

Segundo o Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, Eduardo Souto (1822-1942),
compositor santista, radicado no Rio de Janeiro, compôs e gravou em 1923 o “samba à moda paulista”
Tatu subiu no pau, foi sucesso de Carnaval no mesmo ano e gravada pela antiga Casa Edison, pelo
próprio compositor ao piano e a interpretação de Baiano. A música está em arquivo de áudio, disponível
no acervo do Instituto Moreira Salles.
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das danças mais populares dos anos 20, e com certeza também
chegou ao bairro burguês de Higienópolis, na cidade cosmopolita de
São Paulo, aos ouvidos do Sr. Mário de Andrade.
Desta forma, no que concerne à busca pela verossimilhança, o
herói fica devidamente situado: é brasileiro, da capital de São Paulo,
conhece a música Tatu subiu no Pau, provavelmente do ano de 1923,
e também tinha acesso à música americana, como um burguês da
época. Noutras palavras, Mário de Andrade situa o seu herói
temporal, geográfica e socialmente.
Mário tem um projeto artístico para o Brasil, e a música
brasileira é a matéria que escolheu para trabalhar na sua criação
artística. Com a sua percepção musical, o seu conhecimento como
etnomusicólogo avant la lettre, o escritor traz para a cena de
abertura do romance a substância musical brasileira que chegava aos
seus ouvidos, e talentosamente a mistura e molda, a fim de integrála à sua composição artística e literária. Mário de Andrade busca algo
novo, que represente a alma brasileira em sua complexidade, e como
um artista que recebe de tudo e de todos o seu material, busca criar
uma obra estética que represente a toda uma coletividade de
influências, reunindo o popular ao erudito, o que é da terra, com o
que vem de fora, como o Shimmy, que não é brasileiro, mas, ao
penetrar em solo brasileiro, vem, junto com tantas outras influências,
integrar a substância brasileira urbana.
WIEGENLIED – O DEVANEIO ENTRE O HOMEM-DO-SONHO E O
HOMEM-DA-VIDA
A partir deste exemplo, o leitor é levado a deixar o plano
terreno e embarcar no mundo sensível e de sonho de Fräulein, num
plano psicológico, onde as paisagens musicais surgem através da
música dos grandes gênios românticos da história.
Antes de adormecer em seu quartinho,

Fräulein parece

dialogar em pensamento com o narrador, dando início a um
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devaneio: ele oscila entre o homem-do-sonho, que pensa e fala
musicalmente na sua alma, porque “o sonho é sonoro”, e o homemda-vida, aquele que aparece quando se trata de “viver, mover, agir”.
Um é o ser romântico, idealizado, um sonho perdido, mas que não
lhe sai do pensamento, como uma lenda dos tempos antigos, (ein
Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn, como
nos versos do poema Loreley de Heine 82 ). É o Romantismo, que
surge das forças da natureza e fala através da poesia dos
Minnesänger 83 , da música descritiva, como a Pastoral de Beethoven,
dos diversos Lieder, ou através dos poemas sinfônicos dos grandes
gênios da fase final do Romantismo, como Spohr 84 , ou Wagner.
Siegfried-Idyll, citado e repetido com ponto de exclamação neste
trecho do romance, não é apenas uma peça de câmara de Richard
Wagner, mas um documento íntimo da família Wagner, um belíssimo
poema de amor 85 . O homem-do-sonho em Fräulein pode ser visto
como o próprio Romantismo, o ser lírico sufocado pela Modernidade,
esta, simbolizada pelo homem-da-vida, aquele que se preocupa com
o trabalho, o ensino das coisas práticas da vida, o ser do movimento

82

Os versos Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, / dass ich so traurig bin;/ ein Märchen aus alten Zeiten,
das kommt mir nicht aus dem Sinn (Tradução nossa: “Não sei o que isto possa significar / que eu estou
tão triste / uma lenda dos tempos antigos / que não me sai do pensamento”), são do poema ou da balada
mítico-telúrica Die Loreley (SELANSKI, 1998) e constam no Ciclo de poemas Heimkehr (1824), do
poeta romântico alemão Heinrich Heine (1797-1856). Musicado e integrado ao folclore alemão, o poema
baseia-se na lenda da Lore Lay, um dos principais Leitmotive do Romantismo alemão. Na lenda, Lore
Lay é a sereia, que sentada numa rocha no alto de uma montanha à beira do Reno, região, cuja paisagem
está no cerne do imaginário alemão sobre a alma artística romântica, evoca as forças da natureza, atraindo
com o seu canto mágico os navegadores para a morte. Como deusa, traz em si a impossibilidade do amor
romântico, e Fräulein representa este lirismo de tempos passados.
83

Os Minnesänger, espécie de trovadores que cantavam a Minnesang, antiga forma de balada lírica
alemã, cujo tema era a Minne (“amor”). Floresceu entre os séculos XII e XIV e está na origem da poesia
romântica alemã.
84

Ludwig (ou Louis) Spohr (1784-1859), violinista de fama internacional ainda em vida, compositor,
regente e pedagogo, além de organizador de festas musicais, tornou-se em sua época, junto com Wagner,
um dos principais representantes da ópera romântica, tendo enriquecido a literatura musical com obras
primas e mais de cem Lieder, poemas sinfônicos, quartetos para cordas, concertos para clarinetes etc.
85

Siegfried-Idyll, de Richard Wagner, é um poema de amor em forma de música declamado através de
um arranjo para instrumentos de sopro e violinos, escrito por Wagner especialmente para acordar a sua
amada Cosima, no dia do seu aniversário de 33 anos. Nele Wagner expressa todo o seu amor, que
despertou e foi crescendo com o passar dos anos. Trata-se de um documento de amor tão íntimo, que
Wagner só o vendeu anos mais tarde, contrariado e para a tristeza de Cosima, por encontrar-se num
momento de extrema necessidade.
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e da ação. A modernidade constitui um mundo onde não há espaço
para o sonho, no qual o homem-da-vida “age, e não pensa”. Mário de
Andrade é um poeta da Modernidade, mas nunca abandonou o ser
romântico e lírico que trazia em si: “É coisa que se ensine, o amor?”,
pergunta-se o narrador. “Creio que não. Pode ser que sim” (AVI,
p.26).
Neste ponto tem início um intermezzo na composição, através
do qual o autor apresenta, de forma muito singular, uma canção,
nomeadamente um Lied alemão. A oscilação do narrador entre o sim
e o não dá uma sutil idéia do que está por vir, ou uma primeira pista
com relação à forma e à própria idéia da música em si: uma
inclinação para um lado, outra para o outro, um parágrafo sobre o
homem-do-sonho, outro sobre o homem-da-vida, outro novamente
sobre o homem-do-sonho, e mais uma vez sobre o homem-da-vida,
como um suave embalar de idéias na consciência de Fräulein. Em
termos de forma musical, além do próprio embalar, como uma
canção de ninar para Fräulein adormecer, é possível imaginar-se a
estrutura de uma canção: uma parte A, com uma idéia; uma parte B,
com outra idéia; uma parte A’, onde se retoma o tema, mas com
variações, e outra parte B’, na qual se volta ao segundo tema,
também com variações. A seguir, surge uma conclusão para o trecho,
como uma parte C, na qual o narrador explica: A consciência não é
nem da vida, nem do sonho e a Deus pertence, e logo a seguir nos
informa que se trata do Wiegenlied de Max Reger, opus 76, Langsam,
indicando que o andamento da música é “lento”. Wiegen, do alemão,
significa

“embalar”,

ou

seja,

uma

canção

de

ninar,

tocada

suavemente, para Fräulein adormecer.
Conhecido como Lied, neste gênero de canção o compositor
parte do poema para a sua criação artística, ou seja, ele traduzirá o
poema em música. Mário de Andrade parece, neste caso, ter
experimentado a técnica ao inverso, buscando neste Lied a imagem
musical de uma canção de ninar, que ele traduz para a sua prosa,
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tanto através da estrutura, como também da própria imagem
sugerida pelo Lied original, como veremos a seguir.
O Wiegenlied de Max Reger (1873-1916) chama-se na verdade
Mariä Wiegenlied, cujo texto é do poeta alemão Martin Boelitz (18741918). Num exercício de comparação entre a letra da canção com o
texto da narrativa escrito logo depois das referências musicais à obra,
foi possível observar que esta serviu de fonte de inspiração para a
Stimmung (estado de alma) do mesmo trecho, transformando-o num
devaneio estético do narrador, ou talvez do próprio autor.

Abaixo

podemos observar o processo, a partir da transcrição do poema de
Martin Boelitz (FISCHER-DIESKAU, 1969, 300-301), acompanhada de
tradução nossa em prosa, e o recorte de Amar, verbo intransitivo
Mariä Wiegenlied
Maria sitzt am Rosenhagund wiegt ihr Jesuskind,
durch die Blätter leiseweht der warme Sommerwind.
Zu ihren Füßen singt ein buntes Vögelein:
Schlaf, Kindlein, süße, schlaf nun ein!
Canção de ninar de Maria
Maria está sentada junto ao canteiro de rosas
e embala o seu menino Jesus
O vento morno do verão
sopra suave através das folhas
Aos seus pés canta um passarinho colorido
Dorme, doce, criancinha, adormeça enfim!
... O quartinho é escuro. Maria embala no bercinho
pobre o filho recém nascido. Janelas abertas, dando
para a grande noite azulada, facilmente mística.
Nascem do chão, saem pelas janelas as duas colunas
inclinadas do luar. Verão. Silêncio.Murmúrio em baixo,
longe, das águas sagradas do Reno. Respira-se
possante,fecundo, imortal, o aroma do ventre de Erda
(AVI, p. 30).

Amar, verbo intransitivo é um romance tão rico e complexo,
que a cada passo, no sentido de decifrar algum código, surgem pistas
sobre

outros

códigos

a

serem

decifrados,

tornando

os

seus

desdobramentos praticamente infinitos e sempre com possibilidades
para

novo

desenvolvimento.

Seguindo

as
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micrológicas, chegamos à estrutura subterrânea, que funda o
imaginário

musical

da

obra

sobre

os

alicerces

da

tetralogia

wagneriana e monumento maior da operística alemã.
E assim, passamos a análise final sobre as correspondências
entre as duas obras.
CORRESPONDÊNCIAS ENTRE AMAR, VERBO INTRANSITIVO –
IDÍLIO E O ANEL DO NIBELUNGO
A partir de um certo afastamento da obra, em busca de outras
perspectivas, foi possível observar uma peculiar correlação dos
eventos concebidos para o romance brasileiro com o conjunto das
quatro óperas que integram O Ciclo do Anel, ou O Anel do Nibelungo
(Der Ring des Niebelungen). Tomando por base as principais
características ou os fatores psicológicos que definem o sujeito de
cada uma das obras, foi verificado que estas relacionam-se entre si.
No quadro que se segue, esta correlação está sinoticamente
registrada nas colunas centrais do quadro. Também os quatro títulos
do Ciclo do Anel se relacionam com os quatro principais sujeitos de
Amar, verbo intransitivo – Idílio. Noutras palavras, embora os autores
dêem nomes diferentes às suas metáforas, elas se equivalem, pois o
seu significado é semelhante, ou se imbrica com o da obra paralela.
Os evidentes paralelismos entre o romance musical de Mário de
Andrade e o drama musical de Wagner poderão ser então observados
no quadro:
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No que se refere a “correspondências”, vale ainda lembrar que,
na passagem do séc. XIX para o séc. XX, Mário de Andrade, assim
como outros intelectuais da época, debruçavam-se sobre a obra do
compositor

Richard

Wagner

e

a

música

programática,

que

representou o ápice do final do Romantismo, e ao mesmo tempo
invadiu

o

espaço

da

modernidade.

Conceitos

como

“música

descritiva”, “poema sinfônico” e “Gesamtkunstwerk” faziam parte dos
debates sobre música e literatura, e as obras e/ou compositores
citados (Beethoven, Wagner, Strauss etc.), são representativos
destes estilos. Buscando reinventar o ideal grego da fusão das artes
poéticas, Wagner criou a Gesamtkunstwerk (Obra de arte total), em
busca de uma obra de arte completa, através da qual criou o drama
musical, como uma grande sinfonia dramática, destinada a ser
cantada e encenada. No ensaio já citado ao início deste trabalho,
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intitulado “Teutos, mas músicos”, Mário de Andrade revela que
resolveu estudar alemão, por observar em si um “excesso de
francesismo”. Assim sendo, pelo profissional das letras que era, é de
se esperar que conhecesse também a literatura de Baudelaire e a sua
“Doutrina das Correspondências”. Esta teoria tem por base a relação
entre percepções de diferentes sentidos e levará à noção de
sinestesia.
Desta

forma,

tomando

por

base

as

noções

de

“Gesamtkunstwerk” e de “Doutrina das correspondências”, quando
Fräulein, momentos antes do seu devaneio diz que “O amor deve
nascer de correspondências, de excelências interiores. Espirituais”, é
possível imaginar-se que Amar, verbo intransitivo quis nascer de
correspondências, de excelências interiores e também espirituais,
como a música e a poesia, presentes na alma do escritor, poeta e
músico. Mário de Andrade, ao mesmo tempo em que compõe uma
obra literária ficcional, enriquece-a de tantos elementos musicais, que
não

é

difícil

imaginá-la

como

um

romance

musical,

pensado

esteticamente para ser encenado e cantado.
CONCLUSÃO
Através do romance Amar, verbo intransitivo – Idílio, Mário de
Andrade revela artística e apaixonadamente as paixões de sua alma.
Nela

encontram-se

modernista,

o

em

lírico

correspondência

romântico,

o

o

ficcionista,

professor

de

o

poeta

estética,

o

etnomusicólogo avant la lettre, pesquisador e artista da alma musical
brasileira, o homem das letras de espírito universal, e o músicocompositor-escritor em busca de uma obra perfeita.
Tal como Machado de Assis e outros antecessores da literatura
brasileira, Mário de Andrade também procurou fixar literariamente “a
paisagem, os costumes, os tipos humanos”. O que o traz para a
Modernidade é a criatividade no campo da experimentação. Misturar
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música e literatura não é algo novo; pelo contrário, é apenas reunir o
que um dia foi separado. Contudo, Mário de Andrade, ao casar estas
duas musas, criou uma nova maneira de pensar a criação ficcional.
Em Richard Wagner e “Tannhäuser” em Paris, Baudelaire
lembra que
Wagner nunca cessara de repetir que a música
(dramática) devia falar o sentimento, adaptar-se ao
sentimento com a mesma exatidão que a palavra, mas
evidentemente, de uma outra maneira, isto é, exprimir
a parte indefinida do sentimento que a palavra, muito
positiva, não pode expressar. (BAUDELAIRE, 1990).

Mário de Andrade é o poeta que pinta a música na sua prosa e
consegue, através desta pintura, traduzir, tanto paisagens reais,
como imaginárias. O homem-do-sonho, ou o mito de Brünhilde em
Fräulein são a própria poesia, a alma romântica que habita a
consciência do poeta. A Gesamtkunstwerk (“obra de arte total”) de
Wagner encontrou em Amar, verbo intransitivo a correspondência
entre literatura e música e o espaço para a expressão da literatura
brasileira e universal de Mário de Andrade. O poeta, músico e artista
encontraram, por sua vez, no romance, o espaço para o seu idílio.
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NOS LIMITES DA REALIDADE E DA FANTASIA:
UM POSSÍVEL DIÁLOGO ENTRE ALICE IN
WONDERLAND, DE LEWIS CARROLL, E THE MAGIC
TOYSHOP, DE ANGELA CARTER 86
RODRIGUES, Talita Annunciato

87

RESUMO: Conhecida mundialmente por suas aventuras pelo mundo
insólito das maravilhas, a personagem Alice, criada no século XIX por
Lewis Carroll, encantou e continua encantando muitas gerações.
Mesmo firmando-se no imaginário popular como uma narrativa
direcionada ao público infantil, a história da menina que, ao cair na
toca de um coelho, descobre um mundo completamente fantástico,
regido por seres estranhos e regras próprias inspira, até hoje,
diversas releituras e diferentes interpretações. Passado mais de um
século desde sua publicação, a temática da passagem da infância
para vida adulta, tão bem representada em Alice in Wonderland, de
1865, é retomada em 1967, na figura de Melanie, a protagonista do
segundo romance da escritora inglesa Angela Carter, The Magic
Toyshop. Assim como Alice, Melanie, enfrenta uma série de
provações na busca por sua própria identidade, em um mundo onde
os limites entre realidade e fantasia se misturam. Considerados tais
aspectos, busca-se, neste trabalho, estabelecer uma relação de
aproximação e distanciamento entre as duas obras, observando como
ambas contribuem para refletir o ponto de vista de cada autor e sua
diferente perspectiva.
PALAVRAS-CHAVE: Angela Carter, Lewis Carroll, literatura inglesa,
intertextualidade.
ABSTRACT: Known worldwide for her unusual adventures in the
world of wonders, Alice’s character, created in the nineteenth century
by Lewis Carroll, enchanted and continues to delight many
generations. Even establishing itself in the popular imagination as a
children’s narrative, the story of the girl who, after falling into a
rabbit hole, discovers a completely fantastic world, governed by
strange beings and their own rules, inspires, even today, several
readings and different interpretations. More than a century since its
publication, the theme of the passage from childhood to adulthood,
so well represented in Alice in Wonderland (1865), returns in 1967, in
the figure of Melanie, the protagonist of Angela Carter’s second novel,
86

Trabalho vinculado ao projeto de pesquisa “Confinamento e vastidão: a representação feminina e a
subversão em The Magic Toyshop”.
87
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The Magic Toyshop. Like Alice, Melanie faces a series of trials in the
search for her own identity in a world where the boundaries between
fantasy and reality mingle. Considering these aspects, we seek to
establish in this work a dialogue between the two works, observing
the approximation and distance of both and how they contribute to
reflect the views of each author and their different perspective.
KEYWORDS: Angela
intertextuality.

Carter,

Lewis

Carroll,

English

literature,

NOS LIMITES DO SENTIDO: LEWIS CARROLL E ANGELA
CARTER
A obra de Lewis Carroll (1832-1898) cobre exatamente a
segunda

metade

capitalismo

do

europeu

século
e

do

XIX,

período

grande

da

avanço

consolidação
econômico

do
que

desencadearam uma série de transformações na sociedade da época.
Alice’s Adventures in Wonderland, cujo título original era Alice’s
Adventures Under Ground e mais tarde abreviado para Alice in
Wonderland, foi publicada em 1865, em pleno auge da era vitoriana
na Inglaterra, país de origem do escritor. Dentre os vários escritos
que produziu (Carroll não era apenas conhecido por seus textos
literários, mas também pela autoria de ensaios científicos e textos
técnicos), sua segunda obra, considerada então sua obra-prima,
tornou-se um clássico da literatura inglesa, agradando tanto o público
infantil quanto o adulto.
Mesmo repleta de alusões e referências ao momento em que foi
escrita, tais como pessoas, expressões, contos populares e poemas
infantis, a história da menina Alice e de sua viagem ao País das
Maravilhas ganha destaque como uma das mais célebres obras do
gênero nonsense e da literatura fantástica, na qual o autor explora
enigmas e a lógica do absurdo por meio de jogos de sentido. Essa
idéia é reforçada pelo próprio Carroll ao se referir sobre um de seus
poemas, “The Hunting of the Snark”, mas que pode ser aplicada a
várias de suas obras:
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I'm very much afraid I didn't mean anything but
nonsense. Still, you know, words mean more than we
mean to express when we use them; so a whole book
ought to mean a great deal more than the writer
means. So, whatever good meanings are in the book,
I'm glad to accept as the meaning of the book. 88

Assim como seu precursor, o nome da escritora inglesa Angela
Carter (1940-1992) sempre esteve atrelado à literatura fantástica,
vinculado aos rótulos de realismo mágico, pós-modernismo e até
mesmo ficção científica. No prólogo de sua biografia, Lorna Sage
(1994) aponta como a própria descrição física da autora assinala essa
relação com o maravilhoso, associando-a a figura da fada madrinha.
A visão da romancista canadense Margaret Atwood sobre Carter,
como alguém de cabelos longos e prematuramente brancos, de
complexa beleza, ar benigno, olhos pequenos e boca em formato de
coração, completava essa imagem quase mítica.
A autora, todavia, não se reconhecia em tais classificações,
chegando a alegar em entrevistas que suas obras, apesar da
atmosfera fantástica que as circunda, são, afinal, sobre “O Mundo
Real”. A própria Carter afirma que, ao contrário do que se parece,
sua escrita não era dissociada da realidade social, como aponta Aidan
Day em uma entrevista realizada em 1984, concedida à jornalista do
The Guardian, Marry Harron: “I’m a socialist, damn it! How can you
expect me to be interest in fairies?” (CARTER apud DAY, 1998, p. 1011).
Publicada às vésperas do movimento das mulheres no final dos
anos 60 e início da década de 70, The Magic Toyshop se encontra em
um momento crucial de questionamentos com relação à importância
da mulher na sociedade e na cultura. Assim, ao apresentar um
mundo permeado pelo fantástico, Angela Carter permite em sua obra

88

Texto retirado de http://www.alice-in-wonderland.net/alice8.html. A página inicial do site está
disponível nas referências.
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o estabelecimento de uma relação entre o universo textual e o
extratextual, com o qual dialoga.
Considerados

tais

aspectos,

busca-se,

neste

trabalho,

estabelecer uma relação de aproximação e distanciamento entre as
duas obras, observando como ambas contribuem para refletir o ponto
de vista de cada autor e sua diferente perspectiva.
ENTRE A REALIDADE E A FANTASIA: AS AVENTURAS DE
MELANIE E ALICE
Assim como a segunda obra de Lewis Carroll teve grande
repercussão em sua época, The Magic Toyshop pode ser considerada
como uma das obras mais importantes de Angela Carter, valendo-lhe
o Prêmio Llwellyn Rhys, dois anos após sua publicação. Melanie,
personagem principal do romance, vive confortavelmente na casa dos
pais e se vê obrigada a confrontar o medo e o desconforto quando o
casal morre em um acidente e ela e os irmãos passam a morar com o
irmão de sua mãe, o tio Philip, em sua casa. Nesta casa, na simbólica
“loja de brinquedos”, Melanie descobre um mundo completamente
diferente do qual vivia, cercado por regras próprias, as quais ela teria
de se sujeitar para, naquele ambiente, sobreviver. Aqui, Carter
explora o espaço da loja de brinquedos como um ambiente sombrio
no qual prevalecem as leis da personagem “tio Philip”, figura
representante

do

patriarcado.

Já

em

Alice

in

Wonderland,

a

protagonista Alice conhece, por meio de um sonho, o País das
Maravilhas, local também regido por regras próprias, na maioria das
vezes absurdas, onde animais agem como humanos e o tempo se
torna relativo. Da mesma forma que a casa do tio se apresentava
para Melanie, a toca do coelho figurava-se muitas vezes para Alice
como um lugar hostil, governado pela Rainha e o Rei de Copas,
personagens autoritárias e tiranas que a todo o momento desferem a
ordem que originou o clássico bordão “Off with his head!”.
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Além

da já

apontada

semelhança

entre

as

personagens

principais das duas obras, em ambos os casos, as heroínas enfrentam
uma série de provações na busca por sua própria identidade, em um
mundo onde os limites entre realidade e fantasia se misturam. Tanto
em The Magic Toyshop quanto em Alice in Wonderland, a mudança de
ambiente

no

início

das

narrativas

parece

proporcionar

uma

desestabilidade nas personagens, seja no espaço onírico de Alice,
seja no meio opressivo no qual se encontra Melanie, representado
pela loja de brinquedos. Esta desestabilização, que vai gerar nas
personagens um questionamento sobre quem elas são, permitirá a
elas durante a narrativa a busca por seu autoconhecimento.
Neste sentido, a percepção do próprio corpo se mostra como
elemento chave nos textos de Carroll e também de Carter, uma vez
que a ele estão agregados valores que dizem respeito à formação da
identidade. Em Alice, é por meio do corpo e de suas constantes
mudanças que a heroína percebe seu próprio desenvolvimento
durante sua estadia no País das Maravilhas, levando-a a questionar
sua própria identidade:
Dear, dear! How queer everything is to-day! And
yesterday things went on just as usual. Was I the same
when I got up this morning? But if I'm not the same,
the next question is, 'Who in the world am I?' Ah, that's
the great puzzle! 89

O corpo também se mostra um elemento importante na
narrativa de Angela Carter e está, da mesma forma, diretamente
relacionado a esta questão. No início da obra, Melanie vive com os
pais e os irmãos, Jonathon e Victoria, em uma confortável casa no
campo. No verão de seus quinze anos, a protagonista se olha nua em
frente ao espelho, maravilhada consigo mesma pela revelação e
descoberta do próprio corpo:

89

Os trechos da obra de Lewis Carroll citados neste trabalho são retirados do formato e-book, disponível
em http://manybooks.net/titles/carrolll1903319033-8.html, como consta nas referências.
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The summer she was fifteen, Melanie discovered she
was made of flesh and blood. O, my America, my new
found land. She embarked on a tranced voyage,
exploring the whole of herself, clambering her own
mountain ranges, penetrating the moist richness of her
secret valleys, a physiological Cortez, da Gama or
Mungo Park. For hours she stared at herself, naked, in
the mirror of her wardrobe; she would follow with her
finger the elegant structure of her rib-cage, where the
heart fluttered under the flesh like a bird under a
blanket, and she would draw down the long line from
breast-bone to navel (which was a misterious cavern or
grotto), and she would rasp her palms against her budwing shoulderblades. And then she would writhe about,
clasping herself, laughing, sometimes doing catwheels
and handstands out of sheer exhilaration at the supple
surprise of herself now she was no longer a little girl
(CARTER, 1981, p.1).

A descrição da personagem, bem como a alusão ao verso do
poeta metafísico John Donne na narrativa, “O, my America, my new
found land” 90 , no qual o Eu lírico compara sua musa ao continente
recém descoberto e inexplorado, indicam que Melanie está em pleno
processo de autodescoberta. Ao ver o reflexo no espelho, a
personagem reconhece seu corpo, que não é mais de uma garotinha,
mas de uma mulher.
Enquanto o foco de Lewis Carroll parece ser a luta de Alice com
a importância e a instabilidade da identidade pessoal, pois ela é
constantemente questionada pelas outras personagens sobre quem
ela é ao longo do texto, como por exemplo, no episódio no qual Alice
é interrogada pela Lagarta:
At last the Caterpillar took the hookah out of its mouth
and addressed Alice in a languid, sleepy voice. "Who
are you?" said the Caterpillar. Alice replied, rather
shyly, "I--I hardly know, sir, just at present--at least I
know who I was when I got up this morning, but I think
I must have changed several times since then." "What
do you mean by that?" said the Caterpillar, sternly.
"Explain yourself!" "I can't explain myself, I'm afraid,
sir," said Alice, "because I'm not myself, you see--being
90

DONNE, J. To his mistress going to bed. In: CHAMBERS, E. K. (Ed.). Poems of John Donne. London:
Lawrence & Bullen, 1896. p.148-150, vol. I.
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so many different sizes in a day is very confusing." She
drew herself up and said very gravely, "I think you
ought to tell me who you are, first."

Para Angela Carter, o corpo está intimamente relacionado à
questão da sexualidade, tema que ela vai trabalhar ao longo de todo
o romance. Na medida em que a personagem observa sua imagem
como mulher, ela também projeta as expectativas sociais de
comportamento marcadas pelo gênero, conforme aponta Susan
Cornillon (1972). Segundo a autora, em geral, as mulheres em nossa
cultura experienciam a si próprias e suas vidas em termos de valores
e definições centradamente masculinas e em resposta a eles.
Condicionadas desde a mais tenra infância a pensar sobre si própria
de um modo específico por fortes expectativas sociais, reforço e
exigências do comportamento marcado em termos do tipo de genitais
que

apresentam,

as

mulheres

passam

a

internalizar

este

comportamento de tal forma que não se reconhecem fora desses
padrões. O processo de autodescoberta da personagem, entretanto,
não termina em sua análise observada no início do romance. Ao longo
da narrativa, Melanie passa por uma série de experiências até chegar
à casa do tio, local onde perde as referências sobre família,
casamento e até de sua própria imagem, uma vez que no
confinamento da mágica loja de brinquedos não há espelhos. A
ausência de espelhos parece contribuir para a libertação da imagem
do feminino imposta pelo patriarcado, permitindo à personagem uma
verdadeira busca pelo conhecimento de si mesma, conforme é
possível notar ao final da narrativa.
Para isso, contudo, Melanie terá de enfrentar uma série de
provações, bem como a tirania do tio e as regras impostas por ele a
todos que viviam em sua casa. É Finn, irmão mais novo de Margaret,
esposa de Philip, o responsável por apresentar a Melanie as regras do
lugar. Caracterizado por seu sorriso ambíguo no início da narrativa,
Angela Carter parece jogar com a sugestão da aproximação de Finn
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ao Gato de Cheshire, personagem emblemática na obra de Lewis
Carroll, descrevendo-o com o mesmo termo utilizado pelo autor para
caracterizar seu personagem, “grin”: “He grinned at nothing or a
secret joke” (CARTER, 1981, p. 33). É exatamente o sorriso do Gato
de Cheshire que intriga Alice:
"Please would you tell me," said Alice, a little timidly,
"why your cat grins like that?"
"It's a Cheshire-Cat," said the Duchess, "and that's
why."
"I didn't know that Cheshire-Cats always grinned; in
fact, I didn't know that cats could grin," said Alice.
"You don't know much," said the Duchess, "and that's a
fact."

A referência à personagem de Carroll é trazida novamente por
Carter em outro momento da obra, de forma mais explícita: “On a
smeared glass shelf, a full set of false teeth grinned faceless, like a
disappeared Cheshire cat, from a cloudy tumbler (CARTER, 1981, p.
56).
No início da narrativa, Finn está sujeito às ordens de Phillip, que
faz dele seu aprendiz de titereiro, em sua loja. A princípio, Finn
aparentemente segue os passos do tio, tanto na construção de seus
bonecos quanto na execução de suas apresentações, porém, a
chegada de Melanie faz com que o rumo dos acontecimentos mude.
Não mais suportando o ambiente de confinamento no qual vivem e o
excessivo poder de Phillip sobre eles, Finn dá início à rebelião ao
patriarcado de Philip, que termina com a destruição da loja de
brinquedos. Diante das várias tentativas de manipulação de Philip, ele
desabafa para Melanie: “This is a madhouse. He is making me mad”
(CARTER, 1981, p.153), relembrando o famoso diálogo entre Alice e o
Gato de Cheshire:
Alice was a little startled by seeing the Cheshire-Cat
sitting on a bough of a tree a few yards off. The Cat
only grinned when it saw her. "Cheshire-Puss," began
Alice, rather timidly, "would you please tell me which
way I ought to go from here?"
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"In that direction," the Cat said, waving the right paw
'round, "lives a Hatter; and in that direction," waving
the other paw, "lives a March Hare. Visit either you
like; they're both mad."
"But I don't want to go among mad people," Alice
remarked.
"Oh, you can't help that," said the Cat; "we're all mad
here”.

Em um ato emblemático, Finn destrói uma das criações mais
importantes do cunhado, um cisne utilizado na reprodução da cena
do mito de Leda e o Cisne, na qual Philip tenta dominar Melanie no
palco. Com a destruição do cisne, ele, assim como Melanie, recusa-se
à condição de passividade. Aidan Day chama atenção para a
significação

do

local

onde

o

cisne

é

enterrado:

um

parque

estabelecido em 1852 para abrigar e celebrar os alcances do
capitalismo Vitoriano. Lá, a imagem de uma estátua da rainha Vitória,
cortada em dois pedaços, repousa na grama. Para Day, o parque,
bem como a imagem da estátua, simbolizam a velha ordem dos
valores que ainda sustentam o patriarcado de Philip. Ele afirma que,
apropriadamente, Finn, tendo se rebelado contra este poder e
quebrado a emblemática criação, “buries the remains of the puppet
near the fallen Queen Victoria” (DAY, 1998, p.28). Ao se rebelar
contra o poder do tio e, dessa forma, recusar-se à posição de
passividade, Finn não assume o lugar de Philip, local que no início da
trama lhe era reservado.
Como Melanie e Finn, Alice também entra em confronto com a
autoridade, representada pela Rainha de Copas. Ao questionar a
decisão da Rainha no julgamento do Valete de Copas, que estava
detido sob a acusação de ter roubado suas tortas, Alice tem como
sentença ter sua cabeça cortada, entretanto, já de volta ao seu
tamanho normal, ela a desafia, afirmando "Who cares for you?" said
Alice (she had grown to her full size by this time). "You're nothing but
a pack of cards!". Percebe-se então que, tanto a Rainha, em Alice in
Wonderland, quanto Philip, em The Magic Toyshop, embora se
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configurem como representantes da autoridade máxima na trama de
cada história, são constantemente desafiados. É interessante notar
que, em pleno reinado vitoriano, Carroll constrói uma personagem
cujas características parecem refletir, de forma um tanto quanto
caricata, o regime que governava seu país na época de publicação de
sua obra. É exatamente a herança dos valores dessa sociedade o alvo
das críticas presentes no texto de Carter.
CONCLUSÃO
Deste modo, embora tenha se mostrado possível estabelecer
um diálogo entre Alice in Wonderland e The Magic Toyshop sob vários
aspectos

(que

ainda

podem

ser

muito

explorados),

pode-se

considerar que, diferentemente de Carroll, que fundou sua narrativa
em uma atmosfera mais fantástica, Carter mostra em sua obra uma
postura crítica com relação ao modelo de sociedade patriarcal, cujos
valores ainda eram vigentes na Inglaterra do século XX. A crítica
social realizada pela autora, contudo, está intrinsecamente atrelada
ao plano ficcional, por meio do discurso literário. Assim, procuramos
estabelecer através desta relação de aproximação e distanciamento
entre as duas obras, como ambas contribuem para refletir o ponto de
vista de cada autor e sua diferente perspectiva.
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O GROTESCO E A OBRA DE FLANNERY O`CONNOR –
UMA REFLEXÃO
FERREIRA, Tatiana Dias Fontainha 91

RESUMO: O presente artigo apresenta uma leitura de dois contos da
escritora Norte-americana Flannery O’ Connor, a saber: Everything
that Rises must Converge e A Good Man is Hard to Find (Tudo o que
Sobe deve Convergir e Um Bom Homem é Dificil de Encontrar).
Buscaremos refletir sobre a presença do grotesco na obra da
escritora, bem como discutir como a loucura se apresenta como
solução encontrada pelos personagens para lidar com uma dor
insuportável. Tomaremos como aporte teórico parte da obra
Introduction à la littérature fantastique (Introdução à Literatura
Fantástica), de Tzevtan Todorov, o artigo The Grotesque, de Phillip
Thomson e a Tese A patologia como possibilidade estruturante do
sujeito: uma releitura da questão phática, de José Carlos Castelo
Branco Filho e Tania Inessa Martins de Resende.
PALAVRAS
Loucura.

CHAVE:
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Literatura

Fantástica.

Pathos.

ABSTRACT: The present article offers a reading of two Flannery
O`Connor’s short stories, namely: Everything That Rises Must
Converge and A Good Man is Hard to Find. We will try to reflect on
the presence of the grotesque in the writer`s work as well as discuss
how madness comes as solution found by the characters to deal with
an unbearable pain. As theoretical basis we will take part of the book
Introduction à la littérature fantastique (Fantastic: A Structural
Approach to a Literary Genre), the article The Grotesque, de Phillip
Thomson and the thesis The Pathology as a subject’s structure
possibility: A rereading of the phática matter, by José Carlos Castelo
Branco Filho e Tania Inessa Martins de Resende.
KEYWORDS: Grotesque. Fantastic Literature. Pathos. Madness.
“O grotesco é um jogo com o
absurdo, no sentido de que o artista
grotesco joga, meio rindo, meio
horrorizado,
com
os
profundos
absurdos da existência”
(Wolfgang Kayser)
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INTRODUÇÃO
Mary Flannery O'Connor (1925-1964) foi uma romancista,
contista e ensaísta norte-americana, especialmente aclamada por
histórias de caráter regional que combinam o cômico com o trágico e
brutal.A escritora é considerada uma das principais representantes do
gênero Gótico Sulista (Southern Gothic), um subgênero do romance
Gótico, único da literatura americana e oriundo do sul dos Estados
Unidos (American South).
Diz-se, ainda, fazer a obra da escritora parte do gênero
grotesco. Historicamente existe a discussão, por parte de estudiosos,
acerca da essência do grotesco, sobre o que tornaria uma obra
artística grotesca. Aqui consideramos que as estórias de O’Connor
fazem parte desse grupo, dentre outros, por seu caráter insólito - no
qual se misturam o cômico e o trágico - , por provocar sentimentos
contraditórios no leitor e por apresentar personagens também
denomindados grotescos, isto é, que induzem no leitor sentimentos
simultâneos de empatia e repugnância. Personagens típicos deste
gênero da literatura são os fisicamente deformados, deficientes
mentais, ou pessoas com comportamentos sociais que causam
repulsa e medo no leitor.
Objetivamos apresentar uma leitura de dois contos da escritora,
a saber: Everything that Rises must Converge e A Good Man is Hard
to Find (Tudo que Sobe deve Convergir e Um Bom Homem é Difícil de
Encontrar, respectivamente, na tradução brasileira). Discutiremos
acerca do que torna ou nao uma obra grotesca.
Com base na Tese A patologia como possibilidade estruturante
do sujeito: uma releitura da questão phática, de Tania Inessa Martins
de Resende e José Carlos Castelo Branco Filho, da Universidade
Ciências da Saúde, de Brasília, faremos - ainda - uma pequena
reflexão acerca de dois personagens, a saber, a mãe de Julian (cujo
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nome não é mencionado) de Tudo o que sobe deve convergir e “The
Misfit” ou “O Inadaptado” de Um Bom homem é difícil de encontrar.
Antes, porém, faremos uma breve reflexão acerca de uma
questão que Tzevtan Todorov nos coloca em seu livro Introdução à
Literatura Fantástica: Temos o direito de discutir um gênero sem
estudar todas as obras que o constituem?
Ele mesmo nos dá a resposta: “Um dos primeiros traços do
procedimento científico é que ele não exige a observação de todas as
instâncias de um fenômeno para descrevê-lo; ele procede antes por
dedução”.
Sabemos que cada gênero literário conta com milhares de
títulos, além dos livros que são escritos diariamente. Logo, já
podemos ver a impossibilidade de se estudar todas as obras
referentes a um gênero. O melhor é que se levante, de fato, um
número relativamente limitado de ocorrências, que se tire daí uma
hipótese geral, para que esta seja verificada em outras obras, sendo
corrigida (ou rejeitada). É isto que nos propomos a fazer no presente
trabalho, selecionando dois contos dentre toda a obra da escritora.
Todorov inicia nos falando sobre a literatura fantástica: “Num
mundo que é exatamente o nosso, produz-se um acontecimento que
não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar”. O
leitor _ quando não o personagem _ precisa, então, optar por uma
das duas soluções: ou se trata de um produto da imaginação, de uma
ilusão dos sentidos, e as leis do mundo continuam a ser exatamente
o que são, ou então o evento realmente aconteceu, é parte da
realidade, mas a realidade é regulada por leis desconhecidas ao
leitor.
De acordo com o escritor búlgaro, o fantástico ocorre nesta
incerteza, na hesitação experimentada mediante algo que desafia as
leis naturais. Quando não há tal incerteza deixa-se o fantástico para
se entrar em um gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso.
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Ele diferencia o gênero fantástico do maravilhoso e do
estranho. Tratar-se-iam de três gêneros distintos, porém não
completamente autônomos, sendo os dois últimos gêneros com os
quais o fantástico está interligado. A literatura gótica (Gothic Novel),
a qual ele chama de romance negro, faria parte de um dos grandes
períodos da literatura fantástica.
Nos contos estudados, observamos que as leis da realidade
permanecem intactas, podemos encontrar nestas leis explicação para
os acontecimentos da narrativa. Logo, acreditamos não se tratarem
de acontecimentos fantásticos, mas somente estranhos ou grotescos.
O GROTESCO
O que torna uma obra grotesca? E porque o grotesco na
literatura parece nos atrair de uma forma peculiar? Leiamos uma
passagem do conto A good man is hard to find:
"Jesus was the only One that ever raised the dead,"
The Misfit continued, "and He shouldn't have done it.
He shown everything off balance. If He did what He
said, then it's nothing for you to do but thow away
everything and follow Him, and if He didn't, then it's
nothing for you to do but enjoy the few minutes you
got left the best way you can by killing somebody or
burning down his house or doing some other meanness
to him. No pleasure but meanness," he said and his
voice had become almost a snarl.
"Maybe He didn't raise the dead," the old lady
mumbled, not knowing what she was saying and feeling
so dizzy that she sank down in the ditch with her legs
twisted under her.
"I wasn't there so I can't say He didn't," The Misfit said.
"I wisht I had of been there," he said, hitting the
ground with his fist. "It ain't right I wasn't there
because if I had of been there I would of known. Listen
lady," he said in a high voice, "if I had of been there I
would of known and I wouldn't be like I am now." His
voice seemed about to crack and the grandmother's
head cleared for an instant. She saw the man's face
twisted close to her own as if he were going to cry and
she murmured, "Why you're one of my babies. You're
one of my own children!" She reached out and touched
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him on the shoulder. The Misfit sprang back as if a
snake had bitten him and shot her three times through
the chest. Then he put his gun down on the ground and
took off his glasses and began to clean them.
Hiram and Bobby Lee returned from the woods and
stood over the ditch, looking down at the grandmother
who half sat and half lay in a puddle of blood with her
legs crossed under her like a child's and her face
smiling up at the cloudless sky.
Without his glasses, The Misfit's eyes were red-rimmed
and pale and defenseless-looking. "Take her off and
thow her where you thown the others," he said, picking
up the cat that was rubbing itself against his leg.
"She was a talker, wasn't she?" Bobby Lee said, sliding
down the ditch with a yodel.
"She would of been a good woman," The Misfit said, "if
it had been somebody there to shoot her every minute
of her life."
"Some fun!" Bobby Lee said.
"Shut up, Bobby Lee," The Misfit said. "It's no real
pleasure in life."
“Jesus foi o Único que ressuscitô os mortos,” O
Desajustado continuou, “e ele nao deviater feito isso.
Ele deixou tudo fora do lugar. Se Ele fez o que Ele
disse, entao num tem nada pra gente fazê do que jogá
tudo fora e sigui Ele, e se Ele não fez, então num tem
nada pra se fazê do que aproveitá os pouco minuto que
sobra da melhor maneira, matando alguém ou tacando
fogo na casa dele ou fazendo alguma maldade cum ele.
Num tem prazer além da maldade,” ele disse, e sua voz
havia se tornado quase um rosnado. “Talvez ele não
tenha ressuscitado os mortos”, a velha balbuciou, sem
saber mais o que dizia e se sentindo tão tonta que
afundou no fosso com as pernas torcidas sob si.
“Eu num tava lá então num posso dizer que Ele não
fez”, O Desajustado disse. “Eu quiria que eu tivesse
tido lá,” ele disse, socando o chão com o punho. “Num
é certo que eu num tava lá porque seu tava lá eu ia
saber. Escuta, senhora,” ele disse em voz alta, “Se eu
tivesse tado lá eu ia saber e eu num seria como sô
agora.” Sua voz parecia prestes a explodir e a cabeça
da avó clareou-se por um instante. Ela viu o rosto do
homem retorcido à sua frente como se ele fosse chorar
e murmurou: “Por que você é um de meus bebês. Você
é um de meus filhos!” Ela esticou a mão e o tocou no
ombro. O Desajustado saltou para trás como se uma
cobra o houvesse mordido e atirou nela três vezes no
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peito. Ele então colocou a arma no chão, tirou os óculos
e começou a limpá-los
Hiram e Bobby Lee retornaram da mata e detiveram-se
sobre o fosso, olhando para a avó que estava meio
sentada, meio deitada em uma poça de sangue com as
pernas cruzadas sob si como as de uma criança e o
rosto sorrindente para o céu sem nuvens.
Sem os óculos, os olhos do Desajustado
vermelhos, pálidos e pareciam indefesos.

eram

“Tira ela dai e joga onde vocês jogaram os outros ",
disse ele, agarrando o gato que se esfregava em sua
perna.
“Ela era uma tagarela, não era?” disse Bobby Lee,
deslizando vala abaixo com um grito agudo.
“Ela teria sido uma mulhé boa,” O Desajustado disse,
“se tivesse tido alguém para atirar nela cada minuto da
vida dela.”
“Divertido”! Disse Bobby Lee.
“Cala a boca, Bobby Lee,” O Desajustado disse. “Num
existe prazer de verdade na vida.”`

Qual seria nossa reação mediante tal passagem? As chances
serão que a reação de leitor será de confusão, piedade, choque, riso.
Uma releitura servirá apenas para reforçar reações contraditórias
como riso e repulsa.O que torna a passagem grotesca não é somente
seu teor pavoroso, mas também a maneira cômica na qual é
mostrado.
Acredita-se que o uso da palavra grotesco tenha se alterado
substancialmente ao longo dos anos. É provável que seu uso no
século XVIII difira de seu uso no século XIX, e ambos são certamente
diferentes do uso que fazemos dessa atualmente. Os usos do termo
ao longo da história , no entanto, podem ser extremamente úteis
para alcançarmos nosso próprio entendimento do grotesco.
Phillip Thomson, em seu artigo intitulado The Grotesque (O
Grotesco) faz uma análise histórico-reflexiva sobre o que seria o
grotesco, e o que este tipo de obra artística suscita no receptor.
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Costumamos dizer que algo é "grotesco", quando provoca em
nós um sentimento de desarmonia ou de equilíbrio perdido ou quando
há aí uma comicidade crua.
No entanto, uma visão mais contemporânea e realista do
grotesco o tomaria como:
“a fundamentally ambivalent thing, as a violent clash of
opposites, and hence, in some of its forms at least, as
an appropriate expression of the problematical nature
of existence” (THOMSON, Philip.)
“uma coisa fundamentalmente ambivalente, como um
violento confronto de opostos, e, portanto, pelo menos
em algumas de suas formas, como uma expressão
adequada à natureza problemática da existência”
(tradução minha)

Para os dois personagens de O’ Connor antes mencionados,
existir é um conflito, viver é complicado. Dessa forma, tais
personagens lidam com a vida da maneira que podem, com as armas
têm em mãos.
Em “Tudo o que sobe deve convergir”, a narrativa se inicia no
que parece ser mais um dia como outro qualquer na vida dos dois
personagens, Julian e sua mãe; um dia miserável e deprimente como
todos o eram. O cenário é o sul dos EUA, por volta do fim dos anos
60/início dos anos 70, depois que as Leis de Jim Crow, isto é, leis que
exigiam que escolas públicas e a maioria dos locais públicos
(incluindo trens e ônibus) tivessem instalações separadas para
brancos e negros, foram revogadas. Até que o encontro dos dois com
uma mulher negra e seu filho em um ônibus torna tal dia peculiar. Tal
encontro vem a ser o principio da mudança completa, pois aí se
iniciarão os acontecimentos que levarão ao “ápice grotesco” da
narrativa, o momento em que a mulher reage violentamente quando
a mãe de Julian oferece uma moeda à criança. Ápice porque é o
ponto mais alto da narrativa, o momento de maior intensidade
dramática, e grotesco porque se trata, como afirma Philip Thomson,
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do exato momento em que há “um violento confronto de opostos e da
perfeita expressão da natureza problemática da existência”
Podemos observar, ao longo da narrativa, outros aspectos que
poderíamos identificar como representativos do grotesco.
Este se faz presente não somente em situações inusitadas ou
inesperadas, mas em aspectos que parecem fazer parte do dia a dia
dos personagens:
“She was almost ready to go, standing before the hall
mirror, putting on her hat, while he, his hands behind
him, ap-peared to be pinned to the door frame, waiting
like St Sebastian for the arrows to begin piercing him”.
“Ela estava quase pronta para sair, em pé diante do
espelho do corredor, colocando seu chapéu, enquanto
ele, as mãos para trás, parecia estar preso à moldura
da porta, esperando, como São Sebastião para as
flechas começarem a perfurá-lo" (tradução minha)A

ironia e absurdo da cena, um filho sentindo-se miserável por ter que
sair de casa com a mãe, por ter que levá-la ao médico, torna-a, de
certa maneira, grotesca.
Podemos notar tal presença em diversas passagens do conto:
“Everything that gave her pleasure was small and
depressed him”.
“Tudo o que a ela dava prazer era insignificante e o
deprimia”. (tradução minha)

Tais aspectos insólitos, que provocam emoções variadas e
contrastantes no leitor, estão também presente na forma da narração
em si, isto é, na escolha vocabular, no estilo de escrita da autora, na
descrição do cenário, etc:
“The sky was a dying violet and the houses stood out
darkly against it, bulbous livered colour monstrosities of
a uniform ugliness though no two were alike”.
“O céu era de um violeta convalescente e as casas se
destacavam
negras
contra
este,
bulbosas
monstruosidades cor de fígado, de uma feiúra
uniforme, embora não existissem duas iguais".
(tradução minha)
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O absurdo das afirmações da mãe de Julian as torna, muitas
vezes, exemplos da presença do insólito e do grotesco na narrativa.
Mais do que isso, o absurdo e a ironia presentes em suas vidas,
exemplificam tais presenças:
‘“It’s ridiculous. It’s simply not realistic. They should
rise, yes, but on their own side of the fence”
“Let’s skip it”, Julian said.
“The ones I feel sorry for”, she said, “are the ones that
are half white. They’re tragic”
“Will you skip it?”
“Suppose we were half white. We would certainly have
mixed feelings”
“I have mixed feelings now”, he groaned.’
‘“É ridículo. É simplesmente não realístico. Eles devem
crescer, sim, mas em seu lado próprio da cerca”
“Vamos mudar de assunto”, disse Julian.
“Eu sinto pena", disse ela, "é daqueles que são metade
brancos. Esses são trágicos"
“Dá pra você mudar de assunto?!”
“Suponha que fossemos metade brancos. Nós com
certeza teríamos uma mistura de sentimentos”.
“Eu tenho uma mistura de sentimentos agora”, ele
resmungou.’ (tradução minha)
“The further irony of all this was that in spite of her, he
had turned out so well. In spite of going to only a thirdrate college, he had, on his own initiative, come out
with a first-rate education; in spite of growing up
dominated by a small mind, he had ended up with a
large one; in spite of all her foolish views, he was free
of prejudice and unafraid to face facts. Most miraculous
of all, instead of being blinded by love for her as she
was for him, he had cut himself emotionally free of her
and could see her with complete objectivity. He was not
dominated by his mother.”
“A maior ironia de todas foi que, apesar dela, ele havia
se saído bem. Apesar frequentar uma faculdade de
terceira, ele tinha, por iniciativa própria, saído com
uma educação de primeira; apesar de crescer
dominado por uma mente pequena, ele havia
terminado com uma mente ampla; apesar de suas
opiniões tolas, ele estava livre de preconceitos e não
tinha medo de encarar os fatos. E o milagre maior de
todos, ao invés de estar cego de amor por ela como ela
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era por ele, ele havia se desligado emocionalmente e
conseguia vê-la com completa objetividade. Ele não era
dominado por sua mãe.”

Em Um bom homem é difícil de encontrar também vemos
alguns exemplos do que, de acordo com as reflexões feitas,
poderíamos chamar de grotescos:
“The old lady settled herself comfortably, removing her
white cotton gloves and putting them up with her purse
on the shelf in front of the back window. The children's
mother still had on slacks and still had her head tied up
in a green kerchief, but the grandmother had on a navy
blue straw sailor hat with a bunch of white violets on
the brim and a navy blue dress with a small white dot
in the print (…). In case of an accident, anyone seeing
her dead on the highway would know at once that she
was a lady.”

O grotesco, o insólito, o incomum, não são, naturalmente,
fenômenos apenas do século XX, nem mesmo da civilização moderna.
Eles existem no Ocidente desde o início da era cristã. Assim como
existe, desde tempos remotos, uma atitude de indignação pelo
desprezo ao princípio da mímese ou pela transgressão às leis da
natureza, especialmente em épocas na quais prevaleceram noções
clássicas na arte e na literatura. Na situação artística atual¸
entretanto, o grotesco está em maior evidência.
Termos literários, em especial aqueles que denotam categorias
e modos de escrita, estão constantemente em necessidade de
reparação e renovação. No entanto, apesar de variações ao longo da
história, a essência do que tornaria a arte grotesca permanece a
mesma.
Para teórico Romântico alemão Friedrich Schlegel, em obra
intitulada Gespräch über die Poesie (Conversa sobre poesia, 1800) o
irônico, o paradoxal e o fantástico se sobrepõem no grotesco. Para
Victor Hugo, o cômico, o horrível e o feio podem ser infinitamente

O insólito em Língua Inglesa – Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-87-6

322

323
explorados enquanto belo e o sublime são limitados, estreitos. O
grotesco seria, então, o outro lado da moeda do belo e do sublime.
Victor Hugo, diferentemente de Todorov, não associa o grotesco
com o fantástico, mas sim com o real. Enfatiza-se, desta maneira,
que o grotesco não é apenas uma categoria, mas existe na natureza
e no mundo ao nosso redor.
Este último ponto, é extremamente interessante, pois desloca o
grotesco do reino do fantástico para reino da arte realista. GK
Chesterton, em seu livro Robert Browning (1903) “afirma ‘que o
grotesco pode ser empregado como um meio de apresentar o mundo
sob uma nova luz, sem falsificá-lo ', ou seja, que pode ser uma
função do grotesco nos fazer ver o mundo (real) de forma nova, a
partir

de

uma

nova

perspectiva

que,

embora

estranha

e

perturbadora, é entretanto válida e realista. Esta é uma noção que
ganha importância no século XX e que será analisada, quando
chegarmos ao conceito de alienação.”Thomson prossegue:
“Chesterton looks at the grotesque in three ways: as a
reflection of the real world, as an artistic mode and as
the product of a certain kind of temperament. The
latter consideration involves of course psychological
analysis and speculation, an approach which brings
obvious dangers with it as one must rely on getting at
the grotesque through the mental make-up and artistic
temperament of the author. However, several attempts
of this kind have been made, the most notable being
Clayborough's use of Jungian psychology to analyse the
grotesque elements in Swift, Coleridge and Dickens.”
“Chesterton olha para o grotesco de três maneiras:
como um reflexo do mundo real, como uma forma
artística e como o produto de um certo tipo de
temperamento. Este último aspecto envolve, claro,
análise psicológica e especulação, uma abordagem que
traz consigo perigos óbvios já que se deverá confiar em
chegar ao grotesco através da composição mental e do
temperamento artístico do autor. Entretanto, várias
tentativas deste tipo foram feitas, sendo a mais notável
o uso que Clayborough faz da psicologia junguiana para
analisar os elementos grotescos em Swift, Coleridge e
Dickens.” (tradução minha)
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Com base em nossas reflexões e no estudo de Phillip Thomson,
podemos chegar a uma conclusão sobre esse gênero: que este se
trata, essencialmente, de algo que, devido a seu caráter insólito,
pode suscitar sentimentos contrários como o horror e o riso, a
repulsa e a piedade; algo essencialmente desarmônico e que depende
de algum tipo de conflito. O grotesco revela ira e admiraçao mediante
o absurdo da condição humana.
A PATOLOGIA COMO BUSCA PELA ESTRUTURAÇÃO
Em A patologia como possibilidade estruturante do sujeito: uma
releitura da questão phática, pretende-se questionar a associação
moderna de patologia com doença. Segundo os autores, quando se
pensa em patologia, remete-se logo à idéia de doença. A partir de
seu trabalho, no entanto, conseguiram perceber a patologia de uma
nova maneira: como uma busca pela saúde, pela regulação, como
algo estruturante.
O termo pathos, historicamente, se tornou um radical que,
quando utilizado com qualquer outra palavra, empresta a esta o
significado de doença. O conceito de pathos, porém, tem um
significado muito mais amplo. O termo tem, antes de mais nada, uma
dimensão essencialmente humana e pode ser compreendido como
uma disposição originária do sujeito, como algo “que está na base do
que

é

próprio

do

humano”.

Trata-se

de

uma

abordagem

existencialista em psicopatologia:
“(...) o pathos é inerente ao ser humano, estando
ligado ao modo afetivo que cada indivíduo constrói para
estar no mundo. Neste sentido, o delírio, por exemplo,
é apresentado como resultado de uma tentativa de
organização psíquica, como efeito derivado da tentativa
do sujeito de se defender de uma dor insuportável”.

Baseados

nesta

hipótese,

tomemos

como

exemplo

os

personagens “O Inadaptado” do conto Um Bom Homem é difícil de
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Encontrar e a personagem sem nome de Tudo o que sobe deve
Convergir. Esta, ao ser tratada agressivamente por uma mulher
negra quando tentava oferecer uma moeda ao filho da mulher
(atitude com a qual buscava mostrar superioridade) descobre,
naquele momento, que o mundo que cria conhecer por completo já
não é mais o mesmo. Seu filho lhe diz:
“You needn’t act as if the world had come to an end,”
he aid, “because it hasn’t. From now on you’ve got to
live in a new world and face a few realities for a
change. Buck up,” he said, “it won't kill you.”

“Você não precisa agir como se o mundo tivesse chegado ao
fim, porque não chegou. A partir de agora você vai ter que viver em
um mundo novo e enfrentar algumas realidades para variar. Animese. Não vai te matar” (tradução minha)
Já não há para a personagem a possibilidade de uma
convivência pacífica entre o velho mundo e o novo. Haveria somente
uma solução, curvar-se ela a este novo mundo. Sendo isto para ela
impossível, a personagem entra, então, em uma espécie de surto,
remetendo-se à infância e a memórias do passado: encontrando na
loucura a maneira de lidar com a realidade com a qual se depara.
Em A Good man is hard to find vemos uma situação
semelhante, com a diferença que a realidade com a qual o
personagem O desajustado se chocou antecede aos acontecimentos
que nos são mostrados na narrativa; foi o choque do personagem
com a realidade do mundo (ao ser preso acusado de ter matado o
próprio pai) que o levou à insanidade, que o levou a tornar-se um
serial killer.
“O pathos está ligado ao modo afetivo que cada
indivíduo constrói paraestar no mundo, dizendo
respeito não somente às questões de desequilíbrio,
masestando presente também no dia-a-dia do sujeito e
de sua cultura. Essa disposiçãosubjetiva individual
resultará na maneira como o sujeito lidará com a
realidade: secom mais ou menos sofrimento, se com
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mais ou menos contato com essa realidade e de
maneira mais rígida ou flexível”

Pretendemos comprovar, dessa maneira, a relação da questão
do phatos com estes dois personagens de O’Connor, isto é, como o
delírio experenciado por estes se mostra como uma tentativa de
organização psíquica, uma tentativa de se defenderem da dor, e
também demosntrar como o destino dos personagens reflete a
impossibilidade de relação entre o “velho mundo” e os ideais do
mundo moderno.
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A FANTASIA (NADA INSÓLITA): ROMANTIZAÇÃO DA
VIDA, VAMPIROS E LOBISOMENS ∗
LEVY, Virgínia Lima dos Santos

92

RESUMO: “Ao dar um sentido elevado ao comum, ao dar ao usual
uma aparência misteriosa, ao conhecido a nobreza do desconhecido,
ao fugaz uma aparência de eterno, assim é que eu os romantizo”. Ao
definir assim o Romantismo, Novalis, “aquele que cria nova terra”,
não falava apenas de uma (nova) estética literária, mas de um
(novo) estilo de vida, em que seja “o espírito que constrói o corpo, e
não o contrário”, e o “desejo de uma vida intensificada” se opõe à
“impregnação da vida com o princípio da utilidade” típico dos
“filisteus” (SAFRANSKI, 2010). Considerando as caracterizações do
início do movimento do Romantismo, é visível que a “romantização
da vida” é um processo que se estende até os nossos dias, quando o
bovarismo passa à norma, o virtual acena como melhor que o real, “a
ilusão é sagrada, e a verdade é profana”. Neste contexto, onde o
sobrenatural, que era o castigável pela desmedida nas tragédias
gregas, passa a ser o desejável, e monstros se tornam mais idílicos
que odiáveis, histórias onde mocinhas não temem monstros, mas
anseiam em se tornar como eles, tornam-se sucessos. É das
articulações entre o desejo de transcender os limites humanos e os
trabalhos da autora Stephenie Meyer que se trata este trabalho.
PALAVRAS-CHAVE:
“vampiros”,
“desmedida”, “sobrenatural”

“insólito”,

“romantismo”,

ABSTRACT: "By giving a high sense the common, customary to give
a mysterious look, known to the nobility of the unknown, the fleeting
appearance of an eternal, so is that I romanticize. By defining well
Romanticism, Novalis, "one that creates new land," spoke not only of
a (new) literary aesthetics, but on a (new) life style, which is "the
spirit that builds the body and not otherwise, "and" desire for a life
intensified "opposes" impregnation of life with the principle of utility
"typical" Philistines "(Safranski, 2010).Given the characterizations of
the early Romantic movement, it appears that the "fictionalization of
life" is a process that extends to the present day, when the bovarism
∗
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is the norm, as the virtual waves better than the real, "the illusion
is sacred and profane truth is. " In this context, where the
supernatural, which was punishable by rampant in the Greek
tragedies, it becomes desirable, and monsters become more idyllic
than hateful, stories where girls are not afraid of monsters, but yearn
to become like them, become successes. It is the joints between the
desire to transcend human limitations and the work of author
Stephenie Meyer that it is this work.
KEYWORDS:
“vampires”,
“immoderation”, “supernatural”

“uncommon”,

“romanticism”,

INTRODUÇÃO
“Desde o fundo dos tempos”, as narrativas, reconhecidamente
ficcionais ou com status de “real” (mitos, religiões...) “estruturam as
culturas humanas”, cumprindo uma “função de contar aos homens
histórias e de suscitar-lhes emoções e discussões” (LIPOVETSKY E
SERROY, 2009, p.300). É esperável, portanto, que a recíproca seja
verdadeira, e as narrativas “espelhem” as “culturas humanas” em
que estão inseridas – algo que tornou possível a existência deste
trabalho, desdobramento do pré-projeto de dissertação “Vampiro: de
demônio a projeto de hiper-homem”, apresentado ao Programa de
Pós-Graduação em Psicologia Social do Instituto de Psicologia Social
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Este projeto, que visava
refletir sobre relações entre “imaginário social” e “consumo de arte”,
observando similaridades entre o que se apregoa que os homens
busquem/façam e o que fazem/buscam personagens de quem
gostam, partia da observação do fenômeno da identificação do
leitor/espectador com “seres fantásticos (antes odiáveis)” e da nãoidentificação com “seres comuns”, mais próximos dos seres humanos
“reais”.
Para tal finalidade, o projeto incluía a análise dos eventos e
personagens presentes na obra de Stephenie Meyer (os livros
Crepúsculo, Eclipse, Lua Nova, e Amanhecer), em comparação com
outras obras que tratem de vampiros e lobisomens, sendo “lícito opor
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ao natural e ao ordinário, ao presumível e ao habitual” tais obras, o
que as inclui nesta definição de “insólito” formulada por García
(2007). Sendo assim, este texto trata de pensar os elementos
insólitos presentes na saga “Crepúsculo”, formada, além do livro
homônimo, por mais três livros principais e um livro “adjacente”,
assim como refletir sobre o caráter de “insólito” de elementos que,
mesmo

irreais,

fazem

parte

do

previamente

compartilhado

e

esperado pelos leitores (quando articulações entre o desejo de
transcender limites humanos e os trabalhos de Meyer aparecem).
ELEMENTOS INSÓLITOS
Para buscar “elementos insólitos”, é preciso que se delimite o
campo abrangido pelo conceito de “insólito”. Segundo o Dicionário
Houaiss (2001), citado por García (2007) o termo “significa, em
português, o que: a) não é habitual; infreqüente, raro, incomum,
anormal; b) se opõe aos usos e costumes; é contrário às regras, à
tradição” (GARCÍA, 2007, P.19). Tal definição não se afasta do que
vemos nos Estudos Literários, como podemos ver no trabalho de
García, para quem “os eventos insólitos seriam aqueles que não são
freqüentes de acontecer, são raros, pouco costumeiros, inabituais,
inusuais, incomuns, anormais (...) surpreendem ou decepcionam (...)
às expectativas quotidianas (...).” (GARCÍA, 2007, p.19).
Deste modo, poderíamos citar como elementos insólitos, na
obra de Meyer, todas as referências às características dos Cullen, clã
de vampiros (imortais que se alimentam de sangue), e dos índios
quileutes da reserva de La Push, lobisomens (seres capazes de se
transformar em lobos gigantes). Em Crepúsculo, na página 241, por
exemplo, temos referência a essa imortalidade em diálogo que cita
pessoa muito mais idosa do que é possível:
“– Que idade tem Carlisle? (...)
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- Ele acaba de comemorar o aniversário de 361 anos –
disse Edward. Olhei para ele, um milhão de perguntas
em meus olhos.”(MEYER, 2008, p. 241).

Já em Lua Nova, na página 220, encontramos referência à
possibilidade de transformação de lobisomens e a uma aceitação
deste fato impossível como real e banal, sem importância:
“ – Claro, claro – concordou ele, ainda rindo.
Ele deu um passo longo e me pegou em outro abraço
cruel de urso.
- Com sinceridade, você realmente não se importa que
eu me transforme num lobo gigante? – perguntou ele,
a voz alegre em meu ouvido.” (MEYER, 2008, p. 220).

Aceitação que também é bem evidente em Eclipse quando,
caçada por um bando de “recém-criados”, os mais indisciplinados,
sedentos e fortes dentre os vampiros, Bella não se apavora, não
entra em estado de choque, nem se preocupa unicamente com sua
segurança, demandando outro tipo de “auxilio” de seu principal
protetor:
“Depois eu suspirei e pulei da bancada, porque eu
realmente não podia mais adiar. Eu precisava estudar,
e estudar muito. Por sorte eu tinha a ajuda de Edward,
e ele era um excelente professor particular - já que
sabia absolutamente tudo. Imaginei que meu maior
problema seria me concentrar nas provas. Se eu não
tivesse cuidado, podia acabar escrevendo o trabalho de
história sobre as guerras de vampiros do sul. ” (MEYER,
2009, p. 229).

Em Eclipse, na página 394, vampiros e lobisomens, inimigos
eternos, unem-se na tarefa de proteger uma humana, “ao invés de”
atacá-la:
“ – Juntos, vampiro e lobisomem vasculharam o
acampamento, de vez em quando atirando pequenos
nacos de pedra branca no fogo. Seth pegava os
pedaços com os dentes. Meu cérebro não estava
funcionando bem o bastante para entender por que ele
não voltava a ser humano e usava as mãos.” (MEYER,
2009, p. 394).
O insólito em Língua Inglesa – Comunicações Livres – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-87-6

330

331
O texto brinca ainda com a diferença entre crenças e realidade,
como vemos no trecho a segui de Eclipse:
“- (...) Não nos reunimos só para devorar a comida de
uma semana. Tecnicamente, está é uma reunião do
conselho. É a primeira vez de Quil, e ele ainda não
ouviu as histórias. Bom, ele as ouviu, mas esta será a
primeira vez que ele sabe que são verdadeiras. Isso
tende a fazer com que um cara preste mais atenção.
Kim, Seth, e Leah também estão aqui pela primeira
vez.
- Histórias? (...)
- As histórias que sempre pensamos serem lendas disse ele. As histórias de como nos transformamos. A
primeira é a história dos guerreiros espíritos.”

Tais trechos aludem a fatos incomuns, anormais, diferentes do
comum e, até, do natural. Entretanto, seria tal alusão algo que
surpreende o leitor, às suas expectativas quotidianas?
UNIVERSO
IMAGÉTICO
ROMANTIZAÇÃO

DO

VAMPIRO:

BOVARISMO,

No prefácio de seu livro sobre o início do cinema alemão, Lotte
Eisner fala sobre o título de seu livro, “A Tela Demoníaca”: “(...)
demoníaca não significa “diabólica”, como alguns parecem crer. O
sentido é o que lhe davam os gregos, e como o entendia Goethe”
(EISNER, 2002, p.13), autor citado pela autora no início do primeiro
capítulo, que trata da “doutrina apocalíptica do expressionismo” a que
estaria predisposto o povo alemão, com uma “eterna atração pelo
que

é

obscuro

e

indeterminado” (EISNER,

2002,

p.25),

pelo

misticismo e a magia. Segundo a autora, nos anos que seguem a
Primeira Guerra Mundial aumenta este gosto por “forças obscuras”;
gosto pelo exótico estruturante do início do Romantismo, como
explica Safranski ao citar o poeta Novalis, que morreu jovem, após
imaginar meios de falecer e se juntar no além à jovem namorada a
reconhecia idealizar, ver com qualidades irreais: “Ao dar um sentido
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elevado ao comum, ao dar ao usual uma aparência misteriosa, ao
conhecido a nobreza do desconhecido, ao fugaz uma aparência de
eterno, assim é que eu os romantizo”(SAFRANSKI, 2010, p. 103). Se
é no contexto do final do século XVIII que surge este “estilo de vida”
– romantização, é perceptível a extensão deste processo até os
nossos dias, quando o bovarismo passa à norma, o virtual acena
como melhor que o real, “a ilusão é sagrada, e a verdade é
profana”(DEBORD, 1997, p.13) (, diz Feuerbach, citado por Guy
Debord). Passa-se, portanto, de histórias onde o sobrenatural era o
castigável, por ser desmedido, transcendência dos limites humanos,
desejo de tornar-se como deus, exemplarmente punido nas tragédias
gregas, para histórias onde é possível sair vitorioso do encontro com
o sobrenatural, que passa a simbolizar o “desejável”. Monstros se
tornam mais idílicos que odiáveis, e histórias onde mocinhas não
temem monstros, mas anseiam em se tornar como eles, tornam-se
sucessos.
Sob tal perspectiva, o caminho que leva do “ensino” de que
transgredir os limites humanos é errado, base das tragédias gregas
como o Édipo para Ávila (1985), de volta a esse desejo de superação
infinita, agora incentivado pela “cultura de época”. E se o desejável é
agora superar a natureza, é desejável romper com o próprio conceito
de real, conservando os elementos “obscuros” já consagrados. Criamse novas histórias, mas conservam-se antigas “romantizações”, que
constituem um “universo imagético” aceito como real. Se desde
1913, segundo Eisner (2002), já somos expostos à visão de vampiros
(nas telas de cinema), como poderíamos, em 2010, nos surpreender
com eles? Vamos, ao contrário, nos satisfazer por encontrá-los
quando

já

os

esperamos,

recompensa

do

cético

espectador

hipermoderno para Lipovestky e Serroy, que “desfruta o prazer do
reconhecimento das piscadelas” (LIPOVETSKY E SERROY, 2009, p.
135-136), dos pontos em que o diretor pára de tentar ser verossímil
e passa ironizar a ilusão cinematográfica.
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É do universo dos “chupadores de sangue” como Drácula que
vêm os elementos de que se serve Meyer (2008) para construir
sua(s) história(s). Somos “agraciados” com referências a seres como
vampiros e lobisomens, assim como referências a sentimentos e
situações comuns, como a “saga do amadurecimento” de Bella Swan,
heroína que passa de adolescente com baixa auto-estima no primeiro
livro a super-heroína salvadora no quarto livro da série:
“Foi uma sensação estranha – o que não era de
surpreender, imagino, uma vez que agora tudo era
estranho – essa de ser boa em alguma coisa. Como
humana, eu nunca havia sido a melhor em nada. Não
tinha
problema
em
lidar
com
Renée,
mas
provavelmente muita gente poderia ter feito melhor;
Phil parecia estar se saindo bem. Eu era uma boa
aluna, mas nunca a primeira da turma. Evidentemente,
podia ser excluída de qualquer atividade esportiva. Não
tinha talentos artísticos nem musicais, nem outros de
que me gabar. Ninguém nunca recebeu um troféu por
ler livros. Depois de dezoito anos de mediocridade, eu
estava acostumada a estar na média. Percebia agora
que havia muito tempo eu desistira de quaisquer
aspirações
de
brilhar
em
alguma
coisa.
Eu
simplesmente fazia o melhor que podia com o que
tinha, sem jamais me sentir à vontade em meu mundo.
Então era muito diferente. Agora eu era surpreendente
– para eles e para mim. Era como se tivesse nascido
para ser vampira. O pensamento me deu vontade de
rir, mas também de cantar. Eu tinha encontrado meu
verdadeiro lugar no mundo, o lugar onde me
encaixava, o lugar onde brilhava.” (MEYER, 2009, p.
339)

Neste trecho de “Amanhecer”, vemos a percepção de Bella de
sua trajetória de “patinho feio” a “heroína”. A personagem se dá
conta não de superpoderes, mas de um talento especial para tê-los,
algo que compara a sua vida pregressa quando, mesmo capaz de se
sair

bem

em

suas

atividades

cotidianas,

sentia-se

medíocre,

exatamente por estar na média: ter talentos especiais dos quais seja
possível se gabar é algo que aparece como desejo comum, algo que
se esperaria dela, desejo que só não mantinha por ter desistido dele,
e que torna a compreensão das tragédias gregas algo tão difícil para
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o homem moderno (pós-moderno, hipermoderno...), mais ligado ao
outro pólo dicotômico da cultura grega: “Mais rápido, mais alto, mais
forte”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste breve artigo, vimos algumas características insólitas
presentes em livros da autora de Stephenie Meyer, observando uma
relação

entre

estas

e

as

presentes

em

outras

obras

mais

consagradas. Tornou-se perceptível uma espécie de uso de um
“insólito já não tão insólito” exatamente para dar ao leitor a
satisfação de ler sobre elementos já “conhecidos”, ao tratar não
deles,

mas

de

outro

assunto

(os

limites

e

a

superação

do

empoderamento humano/adulto). Nesta análise, surge a questão da
definição do que é o “insólito” na literatura, quando “irreais,
sobrenaturais” e “surpreendentes” não parecem mais tão próximos.
Se “insólito” é o que transcende o possível (da realidade) ou o
esperado (da literatura), é algo que fica trabalhos posteriores.
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O LEÃO E A FEITICEIRA: INSÓLITO E SAGRADO
ALÉM DO GUARDA ROUPA
ROCHA , Waldyr Imbroisi

93

RESUMO: O presente trabalho busca realizar uma análise da obra O
Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa, segundo livro da série As
Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. Buscando fugir do lugar comum
das análises habituais, nosso trabalho visa a analisar as
características do sagrado e do insólito na obra, colocando em
oposição a Feiticeira Branca, imagem que retoma e ratifica o
arquétipo feminino da mulher dissoluta e sobrenatural, e Aslam,
personagem divino e numinoso. As características próprias do
Sagrado, segundo Otto Rudolf e Mircea Eliade, são analisadas no
personagem Aslam, ao passo que se ressalta a inserção da Feiticeira
Branca no paradigma tradicional da bruxa, presente nos contos de
fadas e outras histórias da literatura mundial. Como base para esse
trabalho, utilizamos obras de Nelly Novaes Coelho, Peter Burke, Jean
Delumeau, bem como dos sobrecitados Mircea Eliade e Otto Rudolf.
PALAVRAS-CHAVE: Bruxa, Sagrado, As Crônicas de Nárnia.

ABSTRACT: The present study aims to perform an analysis of the
book The Lion, the Witch and the Wardrobe, second of the series The
Chronicles of Narnia, by C. S. Lewis. Seeking to avoid the common
place of the usual analysis, our work aims to analyze the
characteristics of the Sacred in the book, as opposing the White
Witch, who takes over and ratifies the image of the bad, supernatural
woman, and Aslam, the divine and numinous character. The
characteristics of the Sacred are analyzed in Aslam, following the
definitions of Mircea Eliade and Otto Rudolf, while we emphasize the
inclusion of the White Witch in the traditional paradigm of the witches
in general, found in fairy tales and other stories of world literature. As
a theoretical basis of this paper, we rely on the works of Nelly Novaes
Coelho, Peter Burke, Jean Delumeau, Mircea Eliade and Otto Rudolf.
Keywords: Witch, Sacred, The Chronicles of Narnia.
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INTRODUÇÃO: UM CONTO DE FADAS INFANTIL?
A literatura infantil e infanto juvenil, segundo Nelly Novaes
Coelho, vem tendo seu valor cada vez mais reconhecido como ponto
de convergência de valores, ideais e aspirações que definem a
Cultura e a Civilização de cada época. Se partimos do ponto inicial de
que a consciência cultural é necessidade do homem para se
desenvolver de maneira integral, compreendemos facilmente o papel
da palavra escrita para seres em formação: em tempos aos quais a
autora atribui o problema de “crise cultural”, essa literatura leva os
leitores a “perceberem e interrogarem a si mesmos e ao mundo que
os

rodeia,

orientando

seus

interesses,

suas

aspirações,

sua

necessidade de auto-afirmação ou de segurança, ao lhes propor
objetivos, ideias ou formas possíveis (ou desejáveis) de participação
social” (COELHO, 1980, p.3). Essa visão da matéria dessa literatura
justifica e fomenta nosso estudo do tema.
Durante muito tempo a criança não era entendida como uma
criatura

com

características

diferentes

dos

adultos;

a

rigor,

considerava-se a criança como um adulto em miniatura, e as
diferenças entre elas e os mais crescidos estariam apenas no
tamanho e nas capacidades. Foi só a partir do fim do século XVIII,
coincidindo com o surgimento e a expansão da estética e dos ideiais
do romantismo, que a criança ganha o status que lhe conferimos
hoje. A conhecida coletânea de contos populares dos irmãos Grimm
era intitulada Kinder unde Hausmaërchen, ou seja, contos para
crianças e do lar, ao passo que coletâneas anteriores, como a de
Charles Perrault, por exemplo, tinham objetivos distintos. Embora
admitsse que suas histórias possuíam uma moral positiva para o
espírito infantil e que seriam boas para a educação, o objetivo de
Perrault era bem diferente de escrever para a infância94 .

94

Perrault publica os Contes de ma mère L’Oye como forma de valorizar a cultura francesa em um
embate teórico ocorrido entre os intelectuais de França, conhecido posteriormente como Querela dos
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Clive Staples Lewis, intelectual irlandês do século XX, é um dos
escritores que escreve deliberadamente para os mais jovens. Sua
obra mais conhecida, As Crônicas de Nárnia, é voltada para o público
infantil e é lida por pessoas de todas as idades ao redor do mundo.
Lewis reforça várias vezes que o público alvo de seu livro são as
crianças e, mais do que isso, os adultos que ainda se interessam
pelas histórias feitas para crianças; podemos encontrar afirmações
nesse sentido na dedicatória 95 de O leão, a Feiticeira e o GuardaRoupa ou no ensaio do autor intitulado Três maneiras de escrever
para crianças, no qual pontua a sua própria forma de escrita: “A
terceira maneira, a única que sou capaz de usar, consiste em
escrever uma história para crianças porque é a melhor forma artística
de expressar algo que você quer dizer” (LEWIS, 2009, p.742). Ao
longo da leitura do livro e a basear-se na obra de cunho religioso do
autor, fica claro para nós que esse algo que ele deseja dizer é uma
mensagem cristã ligada à majestade de Deus e às maneiras do
homem de encontrar a redenção.
Lewis considera suas sete obras como contos de fadas. Não nos
deteremos em uma análise a respeito do gênero e de suas
características pois sabemos que a tal tipo de definição é complexa e
que tal discussão seria estéril neste trabalho; consideramos os contos
de

fadas

como

maravilhosa,

ou

enquadrados

dentro

seja,

em

obras

que

do

gênero

aspectos

de

literatura

sobrenaturais,

estranhos ou inexplicáveis em nossa realidade são apresentados
como naturais e comuns, sem uma explicação plausível para sua
existência senão seu lugar como texto literário (TODOROV, 1992,
p.60). A princípio, o conto de fadas é tratado como um gênero ligado

Novos e Antigos. Escrever contos nesse estilo torna-se moda nos salões de Paris, e a tendência é seguida
por vários nobres.
95

“Minha querida Lucy, comecei a escrever essa história para você, sem lembrar-me que as meninas
crescem mais depressa do que livros (...) agora você está muito grande para ler contos de fadas. (...) Mas
um dia virá em que, muito mais velha, você voltará a ler histórias de fadas.” (LEWIS, 2009, p.102. Grifo
nosso). É interessante notar a opinião do autor de que o retorno à leitura de contos de fadas vem depois de
certa velhice, ou seja, certa maturidade.
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naturalmente às crianças, e, frequentemente, apenas às crianças. É
necessário levar em conta que essas narrativas, bem como a
considerada literatura infantil de forma geral, são primeiro Literatura,
antes de ser enquadradas nesse sub-gênero COELHO, 1980).
Perceber isso significa resguardar-se do preconceito comum a essas
obras e de certo caráter pejorativo que se firmou sobre a classificação
“infantil”, que não impede essas obras de possuirem significados
profundos e matéria literária para qualquer idade. Para Tolkien, “a
associação de crianças e estórias de fadas é um acidente da nossa
história doméstica.” (TOLKIEN, 2006, p. 83) Ele argumenta que o
valor das histórias de fadas não deve ser encontrado em se
considerando as crianças em especial, mas sim como uma obra
literária como qualquer outra. O próprio Lewis diz: “Inclino-me quase
a afirmar como regra que uma história para crianças de que só as
crianças gostam é uma história ruim” (LEWIS, 2009, p,742).
Convergindo com essa ideia, Cecília Meireles afirma que quem
escolhe a literatura infantil são as crianças; há, então, a literatura, e
a parte dessa escolhida pelo gostp das crianças configurar-se-ia como
literatura infantil. Assim, não existe uma literatura infantil a priori,
mas sim a posteriori. (MEIRELES, C.1979 p. 28)
O mundo de Nárnia – em especial no segundo livro, que nos
interessa

mais

propriamente

neste

trabalho

–

apresenta

características marcantes do que conhecemos atualmente como
contos de fadas e que são impossíveis de não notar: temos sempre
um final feliz, o membro mais novo da família se destaca por certas
habilidades ou por astúcia (Lúcia), temos a presença de objetos e
seres mágicos e, finalmente, uma bruxa ou feiticeira. Essa criatura
maléfica é a vilã da história, e está colocada diretamente contra
Aslam, o leão, rei de Nárnia e filho do Imperador de Além-Mar. O
objetivo desse artigo é traçar uma análise dessas duas figuras
dicotômicas, a Feiticeira e o Leão, à luz de estudos históricos a
respeito da figura da bruxa e da feitiçaria e das reflexões acerca do
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sagrado de Mircea Eliade e Rudolf Otto. Nesse sentido, não buscamos
fazer uma análise das alegorias cristãos presentes na obra ou cotejar
a representação de Aslam com a Santíssima Trindade ou o Deus
cristão, pesquisas já bastante desenvolvidas por diversos estudiosos,
mas analisar o que há de propriamente sagrado no leão e de
malévolo na bruxa, comparando-a com as bruxas da inquisição e com
outras representações dela na literatura. Para isso, começamos
traçando um panorama da bruxa, elemento central de nossa
pesquisa; em seguida, analisaremos como essa criatura é inserida no
contexto de As Crônicas de Nárnia e, por fim, faremos a análise do
sagrado em Aslam, rei de Nárnia.
O SÍMBOLO DA BRUXA: IMAGINÁRIO POPULAR E LITERATURA
O símbolo da bruxa é extremamente antigo e possui uma
história complexa, de forma que não é possível delinear o exato
momento em que ela tomou a forma a que estamos habituados nos
dias de hoje. Podemos, contudo, traçar alguns aspectos históricos
que nos auxiliam a compreender essa criatura conhecida pela
maldade, crueldade e vingança.
A mulher enquanto criatura maligna e dissoluta foi uma figura
recorrente na literatura e nos discursos oficiais religiosos: “Da Índia à
América, dos poemas homéricos aos severos tratados da Reforma
Católica reencontra-se esse tema do homem perdido porque se
abandonou à mulher” (DELUMEAU, 2009, p.467). Entretanto, não foi
assim desde o início dos tempos. Nas culturas do Neolítico, no
período do Crescente Fértil na Eurásia, muitas comunidades pagãs
relizavam um culto das mulheres, especialmente voltado para a
fertilidade feminina e a capacidade das mulheres de gerar vida; as
mulheres

ocupavam

lugares

de

grande

importância

nessas

sociedades. O feminino era encarado como mais próximo da
natureza: a mulher presidia os partos, curava as doenças com ervas
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e canções, adivinhava o futuro. Entre esses grupos que rendiam culto
à fertilidade feminina, interessa-nos mais detidamente os celtas
bretões.
Durante o processo de cristianização das ilhas britânicas,
tivemos a profunda influência da cultura celta, que foi lentamente se
modificando e sendo assimilada pelo processo de fusão entre o
espírito místico dos pagãos e o espírito racionalista cristão (COELHO,
2009).

A vida e a cultura Celta são retratados pelos olhos de

historiadores romanos e cristãos. Por volta do século V a.C,
habitavam uma área entre a Península Ibérica e a Inglaterra até a
Ásia Menor. Sua expansão foi barrada pelos povos conquistadores, e
os celtas se concentraram eminentemente na Inglaterra e Irlanda
(ELIADE & COULIANO, 2003, p.91). Sabe-se que um princípio
espiritual muito forte fundamentava sua cultura, pincípio que resistiu
aos conquistadores ao longo dos séculos e se manifesta no culto às
armas, à natureza a às mulheres. Com relação a essas últimas, vale
ressaltar a valorização de sua sabedoria e de sua sacralidade: as
mulheres tinham uma ligação forte com os poderes sobrenaturais, e
as druidesas eram capazes de realizar magias e profecias. Eram
ligadas inexoravelmente à Mãe Terra pela capacidade de procriar. A
mulher compartilhava com a Grande Mãe a tarefa de criação e
manutenção da vida. Essa ligação é tão forte que, em algumas
culturas,

as

crianças

recém-nascidas

eram

imediatamente

depositadas no solo, simbolizando o fortíssimo elo entre a fertilidade
feminina e a da terra (ELIADE, 1995).
A etimologia do termo bruxa vai ao encontro dessa perspectiva:
de acordo com o filólogo Said Ali, a palavra teria origem no termo
latino plusscia, ou quem sabe mais. Esse exemplo se encontra apenas
no episódio do banquete de Trimalcião, trecho do livro Satyricon, de
Petrônio, e designava, então, “mais sabedor, sabedor sobrenatural”
(ALI, 1975, p.257). Em inglês, língua original da obra estudada, a
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bruxa parece ter seu nome emprestado do Anglo-Saxão: witch 96
deriva

de

wissen

(conhecimento)

e/ou

wikken

(advinhação)(ANDRADE, 2010, p.1). Outra palavra comumente usada
para desiginar a bruxa em inglês é wizard. A etimologia desta palavra
está também ligada à sabedoria e ao conhecimento: sua origem seria
a palavra wise (sabedoria) junto com o sufixo –ard 97 (aquele que
porta, possui ou carrega algo), caracterizando, assim, o bruxo como
alguém que possui conhecimento. 98 A etimologia da palavra reforça a
hipótese da origem das bruxas: esse símbolo feminino teria vindo da
culturã pagã celta antecedente ao cristianismo, cultura em que a
mulheres estavam sempre às voltas com o mundo sobrenatural 99 .
Nas palavras de James Andrade,
A bruxa (...) é, portanto, o resultado mágico da
fusão da mulher sábia, aquela que auxiliava no
parto e cuidava das enfermidades, dos vitimados
pelo sobrenatural, dos desajustes mentais e sociais
e dos muitos monstros sugadores de sangue que
povoavam
o
imaginário
popular,
estando
inequivocamente ligada a elementos naturais, a
um saber ligado à terra, aos seus ciclos e aos seus
muitos deuses, em especial os da fertilidade; em
suma, Pagã. Um ser que vivia na tênue fronteira
entre o real e o imaginário. Uma figura complexa.
E ambígua. (2010, p.01)
Em

tempos

remotos,

portanto,

a

bruxa

não

era

necessariamente uma mulher malvada ou cruel; seria apenas a
mulher voltada para o sobrenatural, com poderess mágicos, cuja
bondade ou maldade independeria da sua condição de “sábia” ou

96

Witch pode ter duas traduções em português: bruxa ou feiticeira. Os tradutores d’As Crônicas de
Nárnia para o português optaram pela tradução por feiticeira, fato que não prejudica ou influencia nossa
análise que parte da palavra inglesa e de sua origem. Usaremos, em nosso texto, ora a palavra bruxa, ora a
palavra feiticeira, sem distinção de sentido.
97

Sufixo vindo do francês antigo

98

WEBSTER, 2000, p. 1645

99

Algumas culturas consideravam as mudanças de humores das mulheres e o “fluxo menstrual, (...)
odores, (...) as secreçõees de sua parceira (...), o líquido amniótico [e] as expulsões do parto” como provas
dessa ligação sobrenatural (DELUMEAU, 2009, p. 464)
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adivinha. Contudo, ao longo do processo de cristianização dos povos
chamados

“bárbaros”

e

de

unificação

e

fortalecimento

do

Cristianismo, a figura da mulher sofre uma inversão diametral. Indo
de encontro a sua posição e relevância social anterior, os diversos
concílios realizados na idade média paulatinamente tornaram mais
rígidas certas estruturas da igreja. A tríade Pai, Filho e Espírito Santo
substitui a antiga Grande Mãe ou Mãe Terra pagãs. Discute-se se a
mulher possui ou não alma e ela é considerada porta de entrada para
as influências do demônio. Imagens das várias mitologias e das
histórias populares (como a deusa Hécate e as Fúrias da mitologia
grega, por exemplo) foram paulatinamente sendo assimiladas à
bruxa. A figura feminina por excelência é a Virgem Maria, criando
uma ideia feminina pura, cândida e inalcançável. Enquanto a bruxa
primitiva – sábia, curandeira, mágica – ia sendo esquecida, uma nova
imagem ia surgindo, e nos séculos XII e XIII a palavra bruxa já
figurava no meio religioso vinculada às praticas consideradas heresias
(ANDRADE, 2010).
A FEITICEIRA POR TRÁS DO GUARDA ROUPA
A conhecida história de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa,
transformada em longa-metragem em 2005, se passa com uma
família de quatro irmãos que entram em um mundo mágico – Nárnia
– ao passarem por um guarda-roupas. Lá, os habitantes sofrem com
a crueldade da Rainha Branca, a feiticeira que governa Nárnia e faz
com que haja eterno inverno. Todos tem a esperança de que um dia
o verdadeiro rei, o leão Aslam, irá retornar e salvá-los. Um dos
irmãos, Edmund, acaba sendo seduzido pela feiticeira e faz com que
Aslam, então de volta, seja sacrificado para redimir seus erros.
Finalmente, o leão ressuscita e, junto com os humanos e com os
animais falantes de Nárnia, derrotam a feiticeira e devolvem paz ao
reino.
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O termo usado por Lewis no original em inglês para designar a
feiticeira é witch, cuja origem já foi descrita mais acima. A feticeira
do segundo livro aparece inicialmente em O Sobrinho do Mago,
primeiro da série de sete livros das Crônicas, e retorna no segundo
como rainha de Nárnia. Ela é descrita como sendo cruel e impiedosa,
tendo o rosto “branco (não apenas claro) 100 ” e com uma boca muito
vermelha, que se destacava do resto. Não era humana, mas da
linhagem “dos gênios e dos gigantes” 101 . Ela tinha um “belo rosto,
mas orgulhoso, frio, duro...” (LEWIS, 2009, p.115 e 142). Na sua
primeira aparição no livro, ela usa de uma das armas que a
mentalidade ocidental atribui ao espírito feminino: a sedução.
Edmund é importante para ela por ser humano, e ela o seduz para
que ele retorne e traga consigo os seus irmãos. É claro que, a um
espírito infantil, a sedução se processa de maneira diferente: ele é
“fisgado” por vários quilos do “melhor manjar turco”, e se propõe a
fazer o que ela quer. O próprios lábios da mulher, “vermelhíssimos”,
são um símbolo da perigosa sensualidade feminina. Logo adiante, no
mesmo capítulo, é interessante notar que o fascínio da feiticeira
sobre o menino é tamanho que ele prefere ceder a ela do do que
admitir sua maldade:
Edmundo, já meio incomodado por ter comido tanto
manjar turco, sentiu-se ainda pior ao ouvir que a dama
da qual ele se tornara amigo era uma perigosa
feiticeira. Mas, lá no fundo o que mais desejava era
voltar para fartar-se daquele maravilhoso manjar.
(LEWIS, 2009, p.119, grifo nosso)

Mais tarde, retornam à Nárnia os quatro irmãos (Susan, Peter,
Edmund e Lucy), e Edmund desvencilha-se do grupo para encontrar a
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No original: “not merely pale, but white like snow or paper ou icing-sugar” – ou “não apenas pálida,
mas branca como neve ou papel ou açúcar gelado” (LEWIS, 1994, p.34)
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A feiticeira seria filha da primeira mulher de Adão, Lilith. Essa referência à culura judaica ajuda a
construir a alegoria cristã do livro e coloca a nossa mulher em uma posição interessante: Lilith foi a
esposa que não se submeteu a Adão, e depois de separar-se dele gerou diversos demônios. A feiticeira
seria descendente direta de uma linhagem feminina de não submissão, sedução e maldade.
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rainha. Dessa vez, entrega-se a sua perdição: é preso e alimentado
com água e pão seco; a mulher – feiticeira – seduz para dominar e
destruir. Edmund é posteriormente salvo, mas sua traição é dura
demais para ficar sem punição; a feiticeiria exige o direito (direito
que lhe seria assegurado pela Magia Profunda, algo acima dela e
mesmo do próprio Aslam) de receber o traidor de volta, mas Aslam
se entrega para ser morto em seu lugar, para remissão dos seus
pecados. A participação da feiticeira logo depois é curta: depois de
Aslam ressurrecto, ele a derrota em batalha, trazendo a paz de volta
ao reino.
Aqui vemos a bruxa já cristalizada na nossa ideia atual: a
mulher malvada com poderes mágicos. No livro, ela utiliza uma
varinha

para

canalizar

o

seu

poder,

cuja

manifestação

mais

recorrente é petrificar seus oponentes; é má por natureza, quer
dominar e ser colocada acima. Não é feia ou velha, como muitas
bruxas dos contos tradicionais, mas é totalmente branca – com
excessão dos lábios –, combinando com o inverno eterno que causa,
símbolo de decadência, tristeza e esterilidade. Ao contrário de outras,
não usa vassoura para se locomover, mas é levada em um trenó por
boa parte do tempo. Como mostrado em outros trabalhos, a bruxa
nos contos de fadas clássicos, como os contos de Grimm e nos de
Perrault, não assume necessariamente uma função má; às vezes, a
função cruel é colocada na mão de uma fada contrariada (Les Fées),
de uma fada velha (Le belle au boi dormant) ou de mulheres sábias e
outras figuras, cujas tendências não são definitivas para a bondade
ou maldade (Mother Holle, Sleeping Beauty). Em um processo de
consolidação da bruxa, vemos que em Lewis a ideia da feiticeira é
bem próxima da que temos hoje em dia.
Na

seção

seguinte,

passaremos

à

análise

de

Aslam,

personagem que se posiciona em completa oposição ao papel
ocupado pela feiticeira do livro.
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O SAGRADO
Rudolf Otto, teólogo e erudito alemão, é a base de nossas
reflexões sobre o sagrado. Ele afirma que é impossível definir o
sagrado com palavras, pois é uma categoria irracional e acima de
definições. O autor propõe que analisemos o sagrado a partir do
efeito e do sentimento particular que ele causa quando estamos em
contato com ele. Desse modo, é possível nos aproximarmos de uma
compreensão do sagrado como aquilo que é numinoso 102 . As três
características mais marcantes do numinoso (ou as que ele excita em
suas manifestações) seriam o mysterium, a característica do que é
totalmente outro, “aquilo que nos é estranho e nos desconcerta, o
que está absolutamente fora do domínio das coisas habituais,
compreendidas, bem conhecidas e, por conseguinte, familiares”
(OTTO, s/d, p. 38 e 39); o tremendum, o temor causado diante do
divino, não um temor como o medo natural, mas que advém da
percepção de nosso estado de criatura, consciência cuja origem está
no contato com o sagrado; e finalmente o fascinans, ou a fascinação
que a manifestação do sagrado causa. Desse modo, o numinoso
comporta uma harmonia de contrastes, pois ao mesmo tempo excita
o temor da divindade – daquilo que é totalmente outro – e desperta a
fascinação e o desejo de busca, cobiça pelo sagrado.
Nenhum desses sentimentos é necessariamente bom. Como
podemos observar, essa fascinação, esse temor e essa consciência de
se deparar com algo que é totalmente outro podem ser atribuídos a
figuras tanto divinas quanto demoníacas. Rudolf Otto chama atenção
para isso, deixando claro que no início dos tempos o sagrado não
indicava algo necessariamente bom, ao contrário da acepção atual da
palavra.
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Numen: poder divino, vontade dos deuses. Divindade, deus, deusa. Majestade, poder, grandeza.
(REZENDE & BIANCHET, 2005, p.240, grifo nosso)
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Embora o sagrado não possa ser definido, podemos conhecê-lo
por suas manifestações ou pelas hierofanias. Assim se define esse
conceito:
Este termo [hierofania] é cômodo, pois não implica
nenhuma precisão suplementar: exprime apenas o que
está implicado no seu conteúdo etimológico, a saber,
que algo de sagrado se nos revela. Poder-se-ia dizer
que a história das religiões – desde as mais primitivas
às mais elaboradas – é constituída por um número
considerável de hierofanias, pelas manifestações das
realidades sagradas. (ELIADE, 1995, p.17, grifos do
autor)

É

a

partir

desses

elementos

que

desejamos

analisar

o

personagem Aslam na narrativa em questão, considerando-o como o
numinoso, e suas aparições como hierofanias – manifestações do
sagrado.
Voltemos nossa atenção para a parte do conto em que Aslam, o
rei cujo retorno era esperado, volta para Nárnia a fim de livrá-la do
jugo da feiticeira branca 103 . Sua chegada se faz logo depois da
aparição do Papai Noel, símbolo do Natal que retoma a tradição cristã
do nascimento de Cristo, e, com sua vinda, a neve que antes
dominava a paisagem começa a se derreter. No capítulo intitulada A
primeira batalha de Pedro, os meninos são apresentados a Aslam.
Segue a descrição da passagem:
Quanto ao próprio Aslam, nem as crianças, nem os
castores souberam o que fazer ou dizer ao vê-lo. Quem
nunca esteve em Nárnia há-de achar que uma coisa
não pode ser boa e aterrorizante ao mesmo tempo. Os
meninos entenderam logo. Pois, quando tentaram olhar
para Aslam de frente, só conseguiam ver de relance a
juba de ouro e uns grandes olhos, régios, soleníssimos,
esmagadores. Depois, já não tiveram forças para olhar
e começaram a tremer como varas verdes. (LEWIS,
2009, p. 158. Grifo nosso)
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Há até mesmo canções cantadas entre os Narnianos a respeito do retorno do rei, Aslam. Perceba-se o
quanto de messianismo há nessa construção.
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Eis a presença de tudo o que configura o sagrado na aparição
de Aslam. O encontro entre os humanos e ele, Rei, é considerado
uma hierofania. O contato dos olhos dos meninos com o leão provoca
temor, de modo que é necessário desviar os olhos; só se percebe que
é grande e majestoso, que fascina, e que é maior que todos. Essa
sensação de uma coisa boa e aterrorizante ao mesmo tempo é a
ambiguidade fundamental do sagrado; é diante de tal manifestação,
diante do numinoso – do totalmente outro – que se desperta o
sentimento do estado de criatura. Um pouco mais adiante, a
ambiguidade entre o terrível e a bondade desse mysterium se
reforça: “Ele [Aslam] sacudiu a juba, bateu as patas. (“Que terríveis
patas seriam” – pensou Lúcia – “se ele não soubesse como torná-las
macias!”)”(Op. cit, p.159).
Perto do final da história, após a ressureição de Aslam e da
batalha final, Edmund é encontrado ferido, aos cuidados da senhora
Castor. A morte parece certa, mas Lucy consegue salvá-lo com uma
bebida que recebeu do Papai Noel, carregada dos poderes da magia.
“O milagre é o filho preferido da fé”, escreve Otto (s/d, p. 92);
operam-se os milagres da ressureição da carne do rei e da cura de
todos os feridos na batalha, configurando-se um dos meios indiretos
de manifestação do sagrado (Ver OTTO, cap. 12). Um último trecho
nos interessa: quando tudo estava resolvido, Aslam desaparece sem
ninguém perceber. A explicação do castor é a seguinte: “Ele há de vir
e há de ir-se. Num dia, poderão vê-lo; no outro, não. Não gosta que
o prendam... (...) mas não faz mal. Ele virá muitas vezes. O
importante é não pressioná-lo, porque, como sabem, ele é selvagem.
Não se trata de um leão domesticado.” (LEWIS, 2009, p. 189) Aqui
vemos

a

majestado

do

numinoso,

sua

característica

de

ser

independente e superior à vontade humana, e mais uma vez a
ambiguidade que converge o adjetivo de selvagem e a categoria de
sagrado.
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Aslam e a bruxa da história ocupam posições opostas; a
feiticeira branca encarna a maldade, o diabólico: “O diabólico é
essencialmente o que se opõe a Deus como sendo de alguma
maneira da mesma ordem de Deus; servindo de par ao numinoso”
(OTTO, s/d, p.142). Feiticeira e Leão conhecem a magia profunda; a
feiticeira exige de Aslam alguma coisa que é dela por direito, e recebe
seu pagamento; sua visão causa arrepio e medo, mesmo por sua
altura descomunal. É o pólo oposto do numinoso, o que Rudolf Otto
chamaria

de

numinoso

negativo

(Op.

cit),

enquanto

Aslam,

Mysterium tremendum et fascinans, representa a sacralidade de
Deus.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi dito, o objetivo desse tabalho não foi traçar uma
comparação da obra de Lewis com a tradição cristã. A vinda
messiânica de Aslam para libertar os narnianos do jugo da rainha;
seu sacrifício, correspondente à crucificação, para remissão dos erros
dos homens – no caso, de Edmund; a permanência das mulheres
(Suzana e Lúcia) no suplício final e na ressureição; o reinado
colocado nas mãos de Pedro, mesmo nome do apóstolo considerado
primeiro bispo de Roma; a possível identificação da feiticeira com o
demônio; enfim, todos esses temas e muitos outros já foram
estudados com afinco. Esse artigo buscou analisar o que há de
eminentemente sagrado em Aslam, mostrando que Lewis criou uma
alegoria verdadeiramente numinosa para representá-lo. É importante
lembrar que O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa foi a primeira das
sete obras a ser escrita, de modo que ela contém o cerne da alegoria
cristã presente n’As Crônicas.
Por outro lado, buscou-se analisar a Feiticeira Branca baseada
na história da bruxa, e cotejá-la com as bruxas de contos de fadas da
literatura infantil considerada “clássica”. O objetivo deste pesquisa é,
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a longo prazo, estudar as construções e manifestações da figura da
bruxa – especialmente na literatura considerada infantil e infantojuvenil – e buscar entender a razão de certas representações, o
momento histórico em que elas começaram a aparecer e como a
mulher sobrenatural passou, na literatura, a mulher cruel. As
reflexões sobre o sagrado são valiosas nessa pesquisa, posto que a
origem dessas manifestações é provavelmente religiosa. Seja como
for, temos nessa obra moderna a personagem consolidada da
feiticeira.

Encontra-la-emos

em

outras

histórias

voando

em

vassouras, usando ou não varinhas, morando em choupanas ou casas
de doces; talvez encontremo-las com outros nomes, fazendo coisas
boas, usando caldeirões e com criaturas repulsivas de estimação. O
que não se perde com o passar dos tempos é a força que tem esse
símbolo da bruxa, que fascina leitores de todas as épocas e está
presente no imaginário de cada um. Buscamos entender a evolução
do conceito de bruxa, e nos esforçamos para encontrar a resposta
para a pergunta inocente, feita por Mário Quintana: "Mas se as
bruxas têm tantos poderes - por que serão tão velhas, tão feias, tão
pobres, tão sujas?"
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